WARSZTATY PODSTAWOWE
oraz dopełnienia, domknięcia
Szkoła życia i zamknięcie
lata 2008-2012

Na tę chwilę nic nie jest w stanie zastąpić uczestnictwa w
warsztatach Zbyszka – chyba, że wejście w „tamte
przestrzenie”. Jeżeli nie potrafisz jeszcze tego zrobić, to
niniejsze streszczenie warsztatów sporządzone przez Jego
warsztatowiczów niech będzie przydatnym wstępem do
pojmowania świata duchowego.

Wzrastający dla wzrastających:

Zbigniewa Jana POPKO

– na podstawie warsztatów autorskich 2008-2012 ©
www.popko.pl

Słowniczek pojęć podstawowych
BIAŁY STRUMIEŃ oznacza wypełnienie przestrzeni człowieka Boską Przestrzenią.
Zło nie może tam wejść
CHRZEST – nietykalność przez śmierć własnego siebie, łączy nas z tamtym światem
duchowym. Nie może przyjąć go istota czysta, gdyż jest on
odwróceniem duchowego i energetycznego stanu
I Chrzest – narodzin Człowieka Prawdziwego (świetlny- poziom 6)
II Chrzest – Człowieka Świętego ( promienny – poziom 9)
III Chrzest – Istoty Przemienionej (poziom 13)
IV Chrzest – Święty (poziom 15) wejście w prawdę o Chrystusie, otwarcie
bram lub wejście do domu Ducha Świętego, czyli akt
przyjęcia Ducha Świętego. Chrztu dokonuje się w ciszy
własnego sumienia. Chrzest to sekret trzymany w dłoni
naszego opiekuna. Pytać Góry czy jesteśmy w stanie
przyjąć chrzest.
CHERUBINKI - cząstki Ojca w nas – w naszym DNA, tu są wibracje. Tych
Cherubinków jest dużo i trzeba to utrzymać. Człowiek Pełny już nie
zabija cząstek Ojca w sobie i może mieć 700.000 Cherubinków,
a one są w ciągłym ruchu tworząc pasma.
CIEMNE NIEBO – to odbite nasze myśli
CZARNY KRZYŻ – Energia Jezusowa. Jeśli otrzyma się zezwolenie na stosowanie to najsilniejsza ochrona (XII.2008)
CZERWONE OCZY – sprawdzać na skali procentowej w ilu % człowiek ma
„czerwone oczy”. Określa to czy człowiek jest sprawiedliwy czy nie. Jeśli
niesprawiedliwość w nim wyrażona w myśli, słowie i czynie pod woalką
prawd nam znanych przekroczy poziom 30% człowiek zaczyna się
staczać. Przy 60% jest z tym człowiekiem bardzo źle, przy 90 % taka
istota jest całkowicie pochłonięta przez cień. Jest to kres ludzkiej istoty
CZŁOWIEK – element Boga w działaniu
DNA - to przejście do Boga
DZIAŁANIE to najwyższa forma, bo dzięki niej powołane jest Istnienie. Klisze są w
Mieście Śmierci.
DZIUPLA – to Święte Miejsce (energetyczne). Jest nawiązaniem do 2 poziomu Sieci
Proroka. To miejsce, w które nie wejdą ciemne siły, nie ma ataku przez linie
wymiarowe. Jest dwupoziomowa:
- Dziupla czarno-biała (po prawej) – zamyka dostęp do grzesznego
(przeciętnego człowieka),blokuje wszystko, co jest niższe-chodzi o siłę ataku

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

1

- Dziupla kolorowa (po lewej) – blokuje wszystko z wyższego poziomu
ciemności, blokuje linie wymiarowe, nawiedzenia. To miejsce
ochronne. Cała Dziupla to modyfikator przestrzeni.
EMPATIA – polega na słuchaniu, odbieraniu sygnałów od drugiego człowieka,
odczuwaniu jego w nas, słuchaniu drugiego człowieka w sobie. Przyjmujemy
tego człowieka w swoim sercu – jesteśmy z nim jednością.
ENERGIA CHOROBOWA – ta, która wywołuje chorobę
ENERGIA ZIEMI – wykorzystanie:
- prawa dłoń do góry i przez palce ściągać niebieską energię z nieba,
po napełnieniu się nią:
- lewa dłoń w dół, przez palce ciągnie z jądra Ziemi czerwoną energię
Wchodzenie w ten stan daje kontakt z duchami przyrody. Można tez
wysyłać różową energię z serca do Natury i poczekać, aż Ona odpowie.
ENERGIA ZUPEŁNA – odpiera 90% ataków, gwarantuje szybkie wejście w Ciszę
ETER - to lepiszcze, które sprawia, że ciało energetyczne, które jest podstawą
połowy Duszy, łączy się z ciałem fizycznym. Dusza musi mieć wibracje naszej
Rzeczywistości. Gdy gramy role nie wiedząc o tym, powodujemy naszą
postawą zmiany w eterze.
FAŁSZYWA DUCHOWOŚĆ (patrz warsztaty 13.12.2008) – na nią składa się:
słaboskłonność, nadboskość, pseudoboskość, antyboskość
FAŁSZYWA EGZYSTENCJA – człowiek żyje nie swoim życiem, robi nie to, co
powinien
FAŁSZYWA FIZYCZNOŚĆ – mówi o życiu w iluzji. Nie dba się o ciało fizyczne,
brak też ruchu (badamy na skali jak energię przeciwną.
FAŁSZYWA ŚWIADOMOŚĆ – to manipulowanie przestrzenią duchowo energetyczną. Na nią składa się: afektacja, złośliwość, pozorowanie,
zapętlenie, zawiłość, zanik
GŁOWICA – z miasta Oriin
GRZECHY GŁÓWNE (sprawdzać na skali 1-4)
-
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pycha
chciwość
zazdrość
nieumiarkowanie w…….

- nieczystość
- gniew
- lenistwo (do 15%)
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wraz
-

z Grzechami Głównymi sprawdzać: (jeśli przekracza 3 poziom to źle)
niestałość
- podstępność
krnąbrność
- opryskliwość
lekceważenie
- zapominanie (zawoalowane lenistwo)
wyższość

HARMONIA DUCHOWA – świadomość w ciele fizycznym, być w niej oznacza
wycofanie umysłu
IGLICA – szczyt Głowicy. Jeśli schodzi Iglica – Komnata Serca przywraca Moc.
W Iglicy strumień przechodzi przez człowieka i cofa się zastawiając Moc
Chrystusową – pełne zabezpieczenie na 2-3 dni
IMIĘ – to Ty, Twoja tożsamość i moc, wypowiadane duchowo leczy. Sprawdzaj w ilu
% masz swoje „imię” – to to samo w ilu % jesteś człowiekiem. Gdy tracisz
swoją tożsamość – swoje imię, traci się człowiek. Nie ma Cię, zostajesz
„zabity” nie istniejesz, znikasz.
INTELIGENCJA DUCHOWA podporządkowuje sobie wszystkie inne, to jest właśnie
świadomość
INTENCJE - wymagają inspiracji serca. Właściwe intencje i inspiracje powodują
zmiany w trzecim oku (Sokolim Oku) i zaczynamy wiedzieć jak działać.
INTUICJA – świadomość emocjonalna - musi być w 100%
ISTOTY – formy doskonalące się
ISTNIENIA – powołane, gdy umiera nie ma (np. zwierzęta)
JA JESTEM – odnalezienie tożsamości duchowej
JAD – coś umownego, co mówi o zarażaniu energetycznym przez drugiego
Człowieka. To tyczy się nie tylko ludzi, ale także zwierząt (nawiedzenie może
być w psie czy kocie)
JAN – prawdziwy Syn Boga, który Ojcu oddał Moc
JASNOWIEDZENIE – świadomość ducha – poziom przepracowania ….%
JAŹŃ – czysta logika wyłączona z umysłu, gdzie nie budzi się jądro umysłu, czyli
podświadomość obciążona całym emocjonalnym zapisem przeszłości. Są
cztery poziomy budzenia się jaźni (skala). Gdy udział świadomości
przekracza 70% jaźń scala się z nią na zawsze.
KAMALA – inteligentna energia opętująca.
KLUCZYK PRAWDY O SOBIE, – jeśli są rzeczy do przerobienia – podkręcić go
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KORONA – prawo działania w tym wymiarze
KRĄG OGNIA (mamy wpisany w sercu)
Moc psychiczna
6 stopień
Moc energetyczna 1 – 7
Moc duchowa
1–8
KREACJA to wykreowanie siebie w nowobudowanym naszym świecie
KRYSZTAŁ ŻYCIA – podstawa istnienia wszystkiego. Kryształy życia są wszędzie
równo umieszczone, nie przemieszczają się. Przepływa tylko informacja między
nimi. Zapis się przemieszcza, ale kryształki są w jednym miejscu. Kryształ życia
zawiera w sobie 4 elementy tworzenia, piątym jest wola.
KSIĘGA MĄDROŚCI – drewniane tabliczki niezapisane – położyć rękę i czytać
LITOŚĆ – ukryta nienawiść, przez nią załatwiamy siebie, wikłamy siebie w konflikt
wewnętrzny nie pozwalając wzrastać innym. Jest słabością Ducha, który
ukrywa pod nią brak więzi z drugą duszą. Współodczuwaj, ale nie lituj
się, tylko dzielnie wskazuj drogi wyjścia, dorośnij do tego by być Bogiem.
LUSTRO CZASU obowiązuje Istotę Schodzącą, bo musi ona to ze swego poziomu
widzieć i nie dopuścić, by umysł sprawił, że to wszystko przepojone jest
energią emocji.
MACIERZ – zostaliśmy stworzeni jako wzorzec w Macierzy, wzorzec Adama i każdy
od niego pochodzi. Ewa pojawiła się w obszarze energetycznym jako
funkcja rozrodcza.
MATERIALIZACJA – wzrastający poziom
MATKA BOSKA: - Duch Święty
MIĘDZY 7 a 8 kręgiem jest nasza ciemna strona
MIASTO RZECZYWISTOŚCI zostało zbudowane na śnie Ojca, ale z niego nie
wyrosło. Wyrosło z ruchu w ODŚw. który zainicjował Jego Syn Elohin, a
przyoblekł w formę Duch Stwórca Zorin
MIASTO ŚMIERCI - tu dokonuje się przekształceń w samym sobie
MIŁOSIERDZIE jest podpisaniem indywidualnej umowy ze światem duchowym.
Dotyczy aktywnego wchodzenia w miłość do świata i odpowiedzialność
za ten Świat, a właściwe tego zrozumienie musi spływać od Naszych, a
wtedy Oni wspierają nas w naszych wysiłkach zmierzających do
uczynienia tego świata szczęśliwym.
MIŁOŚĆ to stan duchowy
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MOC:
-

miłość
jedność
harmonia
wola
kreacja
prawo

21%
12%
31%
17%
7%
12%

MOC ISTNIENIA - Harmonia daje do Niej dostęp, a bezgraniczna miłość i
tolerancja daje pozwolenie na korzystanie z Niej.
Moc Istnienia jest życiem, ale życie nie jest Mocą Istnienia
MOC JEDYNA (MJ)
MOC WŁASNA (MW) – indywidualny zapis, mówi jak doskonali jesteśmy
MOC BOSKA (MB)
MOC DUCHA
MOC ENERGETYCZNA

}
} od nich zależy MOC PRZEKSZTAŁCEŃ

MOC ŚMIERCI – kasuje wszystko co brudne i negatywne, co odcina człowieka od
Boga.
MODLITWA – doświadczanie stanów od pokochania siebie po miłosierdzie.
Otwieranie się na to, że jesteśmy Istotami Duchowymi. Pomaga w
pozbyciu się słabości (złych myśli własnych, które odbierają siłę
innym).
MODLITWA CIĄGŁA – być w niej to opanowanie myśli - dokonać drogą przemiany
MYŚLENIE – od niego zależą nasze decyzje, powstawaniem myśli steruje umysł,
czyli to może być transformowanie obcych myśli i starej bazy danych.
Gdy nie mamy mocy, korzystamy z wiedzy innych i dorabiamy filozofię,
analizując itp.
NAMASZCZENIE - to forma dania pieczęci, to energetyczne implanty
zabezpieczające energetykę
NAMIĘTNOŚĆ – radość bycia z drugim człowiekiem. Trzeba sobie pozwolić na to by
odczuć dobro które jest - trzeba zapomnieć o sobie i o swoich problemach.
Gdy niknę - odczuwam
NASIENIE POPRAWNYCH RELACJI – wór z nasionami na lewym ramieniu, po
posianiu spuścić deszcz, żeby rosły.
NAWIGATOR CAŁOŚCI w człowieku – to nitka, która prowadzi go z powrotem do Boga
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NICI ENERGETYCZNE (są obdarzone świadomością) zmuszają nas do pracy
zgodnie z naszymi potrzebami – intuicja, jasnowidzenie, to nasze „Wojsko” do
pomocy. Od 150 nici kasowane jest nasze przeznaczenie czyli sami
decydujemy o naszym życiu. Sami reżyserujemy sytuacje. Jeśli mamy ich za
mało – to mamy problemy z realizacją przeznaczenia. By działały potrzebny
jest spokój, cel wiara. Trzeba mieć wiarę , pewność działania. Wiara oparta
jest na Mocy Jedynej. Trzeba podnosić ilość nici, kasować węzły
Energetyczne.
OBSERWATOR – nie ocenia, lecz rejestruje sytuację. Wolno mu dzielić się swoimi
spostrzeżeniami, ale nie wolno mu wywierać presji i manipulować innymi.
OGIEŃ ŻYCIA – Energia Życia – mamy w prawej ręce i działamy nią prawą ręką –
To: „Jam jest Zmartwychwstaniem i Życiem”.
OMEGA – Ω znak, który możemy wykorzystywać do energetyzowania pokarmu.
Znak Omegi – Moc. Dając, wszystko jest zrobione:
Np. zastosować: Smołę Śmierci, Ogień Życia, a potem znak Ω
OPIEKUN – widzenie z nim– pytać, jaki stan wiary musimy osiągnąć. Prosić w
Modlitwie, by móc się z nim zobaczyć.
ORIN – Moc Ducha Św. z poziomu Jezusa, działa jak „coś” nas atakuje
OTWARCIE SERCA – panowanie nad emocjami, czystość w myśli, słowie i czynie
PAN BOŻYCH ZASTĘPÓW (PBZ) jest częścią Ducha Świętego i Boga, posiada
Prawo Zmian. Stanie się PBZ – przez odrzucenie tego, co jest,
odnalezienie swojej tożsamości i wiedza, że nade mną jest tylko Bóg
PARAMETRY DUCHOWE – pokochanie siebie, wybaczenie sobie ….
PARAMETRY WYPRACOWANE – moc stała
PARAMETRY W CHWILI SZCZEGÓLNEJ - np. w działaniu, w modlitwie
PASJA - spełnianie się w życiu
PIECZĘĆ BOSKA – w plecy na wysokości 4 czakry, to forma zabezpieczenia,
uzdrawiania
PIRAMIDA – daje dostęp do energii Jezusa. W Piramidzie mamy dostęp do Smoły
Śmierci i Ognia Życia.
PODŚWIADOMOŚĆ (w psychologii i ezoteryce) jest tylko częścią prawdy. Jest
to obszar który jest tylko w umyśle (jądro umysłu). Lęki, strachy, fobie, zapisy
tego co przeżyliśmy kształtują nas. Jest to zapis emocjonalny w umyśle.
Podświadomość jest magazynem złączeń słabości myśli połączonych z
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zaprzeczeniami tego, co dla świadomości jest celem. Dusza czysta jak jest
obudzona to jest świadoma – bo z umysłu przestaje korzystać. Nie można
odrzucić umysłu posługując się umysłem, by wejść w świadomość
POJMOWANIE – to wiedza, informacje, dzięki którym można wejść w
doświadczenie
– czyli potem mówi się „wiem co to jest”
POKOCHANIE SIEBIE – skupić się na świecie wewnętrznym, nie na fizyczności
POKOCHANIE INNYCH – dopóki Boga w drugim człowieku nie zobaczysz nie
pokochasz innych „każdy ma skrzydła – Kowalski też”
POSŁANY – to jest posłany do roboty. Ty jesteś dla nich, a nie oni dla Ciebie.
Jesteśmy dla innych, doświadczamy wszystkiego w drugim człowieku:
miłości, namiętności, przyjaźni, spełniania się w życiu. Czego mu więcej
potrzeba? Śmierci, ale on już umarł- czyli jest dla innych. Jest połączony ze
światem duchowym, czyli cel się dokonał. Posłany musi zrozumieć, że czas
dla niego nie ma znaczenia, gdyż sam dla siebie jest celem.
POWRÓCONY – ten, który zaliczył już co najmniej poziom siódmy. Zszedł, by
wypełnić zadania z jakimi człowiek karmiczny nie poradzi sobie. Siły
ciemności nie mogą mu nic złego uczynić (choć odpokutuje za złe
uczynki, jeśli ich dokonał). Nie działa w energii przeciwnej, jeśli nie
ulega pokusom. Zapanuje nad życiem, bo tak chce. Dla Powróconego
doskonałość jest na 18.
PE – poziom energetyczny
PD – poziom duchowy
PS – parametr Stwórczy
PRAENERGIA – Bóg, Moc – Siła Duchowa, Duch Święty
PRAENERGIA ZINDYWIDUALIZOWANA – Bóg
PRAMATKA – Miłość, Nicość
PRAPOCZĄTEK – powrót do samego siebie.
PRAWDA jest logiką bez emocji, chorych myśli, oglądanie tego, co jest. Jest możliwa
tylko wtedy, gdy budzimy się z poziomu Ducha, jednoczymy się w trzonie
duchowym. Gdy zjednoczymy się z własnym Duchem to Prawda jest stanem –
JESTEM.
PRAWO OJCA – miłość do Boga
PROWADZĄCY – to energia, to coś, co wszystko przenika, Ojciec całości, po prostu jest
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PTP – Prawo Totalnego Podporządkowania, z Diablem na czele
PWW – Prawo Wolnego Wyboru z Panem Bożych zastępów na czele

RADOŚĆ - jest energetycznym wyrazem szczęśliwości
ROBOT DUCHOWY – poczekalnia zahaczająca o istotę, która jest u góry

ROZSZERZENIE ŚWIADOMOŚCI - to synonim odczucia w sobie duchowej potęgi
wszechświata. To odkrywanie „wyższego prawa moralnego”. To
proces powrotu do źródła, do stania się prawdziwym człowiekiem,
istotą światła pozostającą w kontakcie ze światem duchowym. To
Uchrystusowienie, to otwarcie w sobie bramy do Boga. Rozszerzanie
świadomości zmienia człowieka z wierzącego w wiedzącego.
ROZUMIENIE – w doświadczeniu mamy zapisane to, o czym mówimy innym. Gdy
byłem w doświadczeniu, mogę od każdej strony opisać komuś jak to jest.
SAMOTNOŚĆ – jest darem, którym można otworzyć każde drzwi, tylko ten nie lęka
się być samotnym, kto odnalazł ścieżki łączące go ze wszystkim i
wejścia do nich zawarł w sobie.
SEN OJCA - W filmie, który przygotował dla nas Bóg, jest pełne doświadczenie roli,
bo w nim uczestniczymy zapominając, że to iluzja, że to film. Tu
zdajemy egzamin z tego jacy jesteśmy, tu grane role mogą nas
modyfikować na trwałe jeśli mamy wyłączoną świadomość w działaniu,
bo to znaczy, że tacy jesteśmy.
SIEĆ ZAKŁAMANIA – zarzucić na osobę jak sieć rybacką i odczytać jej intencje wobec nas:
- nieżyczliwość
- podstępność
- knucie

- zatrważanie (konkretne działanie)
- podjudzanie (napuszczanie ludzi)
- atak (po prostu)

ŚWIADOMOŚĆ – nasza moc, która realizujemy cele i która podpowiada jak się
zachować, co mamy zrobić
ŚWIADOMOŚĆ EMOCJONALNA (intuicja) musi być w 100%
ŚWIADOMOŚĆ DUCHA (jasnowiedzenie) – poziom przepracowania ….
ŚWIATŁOŚĆ – to Nasi po „tamtej” stronie, a to, co ich otacza to ŚWIATŁO
ŚWIĄTYNIA SERCA - tu spotykamy się ze Stwórcą i Bogiem i wzrastamy poprzez
doświadczanie
TALIZMAN (Medalion) od Jezusa daje wejście do Świątyni Serca. Jest ze 119
poziomu, umieszczony jest na czakramie serca (ujmujemy go lewą ręką)
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TRÓJDZIELNY KRZYŻ – zabezpiecza przed wejściem ciemnych do 139 poziomu
TRZON DUCHOWY – to integracja ludzkiej Istoty– przerobić od pokochania siebie
……..do miłosierdzia.
UMYSŁ – to zapis emocji, dzięki czemu zaczynamy odczuwać jedność z drugim
człowiekiem i ją zapisywać. Problem w tym, że zapisujemy wg. Prawa
Systemowego - a to nie jest poprawne. Myślenie, emocje – po wyłączeniu dają
harmonię. Gdy umysł jest aktywny - nie działa świadomość.
URUCHOMIĆ PRAWO – tzn. być w harmonii, uruchomić Koronę
WAHADEŁKA MOC - przejąć tę moc w ręce, zobaczyć ją wewnętrznym okiem i
uzdrawiać. Popatrzeć spokojnie na ręce: jest Moc - objąć
rękami chore miejsce i uzdrawiać. Napełniać się energią biorąc
wahadełko do lewej ręki.
WEJŚCIE W GŁĘBIĘ – odpowiada POZIOMOWI ISTNIENIA (PI)
WĘZEŁ KARMICZNY – blokuje czakrę serca i rozwój duchowy. On nie chroni przed
oprogramowaniem, On odcina Człowieka od Mocy Duchowej, od inteligencji od
zasobności niefizycznych i innych darów. Jest człowieczym przekleństwem,
preparowanym ku jego zgubie. Ograniczenie Mocy Jedynej, nie pozwala żyć w
Prawdzie. Karmiczne obciążenia
WIARA - jest elementem Woli, należy do umysłu, gdy jej nie mam nie uruchomię
woli.
WOLA – to nie jest ludzkie chcenie, uruchamia się ona w Duchu i siły duchowe
uruchamiają wówczas kreację i zapis w atomach. Jest stanem dobra
woli i całkowicie należy do Człowieka – ani ciało, ani duch nie mogą na
nią wpływać.
WSPÓŁTWORZENIE – nie posyłanie drugiemu człowiekowi negatywnych myśli,
niewłaściwych słów i nie czynienie mu zła. Pozwólcie mu popełniać
błędy. Pozwólcie mu żyć.
WSZECHRZECZ: Nicość, Duch Święty i Bóg, obejmuje Prowadzącego i Moc Zmian
WYBACZENIE SOBIE – prawdziwe wybaczenie sobie, to jest przyrzeczenie
samemu sobie, że więcej tych błędów popełniać nie będziemy.
Gdy sobie wybaczymy nadajemy sobie prawo bycia szczęśliwym.
WYBACZENIE INNYM – zrozumienie ludzkich błędów itd. Poznanie przyczyn
zachowania człowieka (złamanie przez rodziców, kościół, system)
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WYPEŁNIENIA - są zapisem energetycznym ruchu energii w tobie. Trwale
wpływają na myśli, wyrażają stopień ciemności i światła w człowieku, gdzie
PTP i PWW ścierają się, kształtując nowy obraz człowieka. To właśnie
wypełnienia są trwałą struktura energetyczną, jaka po śmierci przyjmuje Istota
Ludzka na poziomie duszy, szanując lub raczej będąc zmuszona do przyjęcia
wyborów energetycznych swej człowieczej ziemskiej cząstki – zwanej
świadomością fizycznych wyborów.
WYPEŁNIANIE DUCHEM Świętym – po uzdrawianiu, zabezpiecza przed
podłączeniem
WYRACHOWANIE – wystąpienie przeciwko Bogu, choroba Ducha (Prawo
Duchowe) , to ukryte zło egoizmu.
ZATRUCIE DUSZY – istnienie w chorym systemie pojmowania
ZIELEŃ UJEMNA – pozwala na wejście w świat duchowy, tu są siły przyrody i budzi
się Duch. Organ ma swój obraz energetyczny (duszę) tak jak ciało
ZETOR – samoświadomy program zła
ZNAKI – węzły energetyczne
ZŁO – m.in. 95% zła to są nasze myśli, to jest potęga, której się nie tylko nie widzi,
ale to jest energia poprzez która się niszczy!
ZŁOTA KOLUMNA Z PROMIENIAMI– znajduje się przy wyjściu ze Świątyni
Serca. Promień z Kolumny jest Drogą Wniebowstąpienia.
ZWIĄZKI: znajomościowe
partnerskie
romansowe
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Informacje dla początkujących i zapominalskich
ŚWIĄTYNIA SERCA (drzwi po prawej stronie)
Wieczernik: zrozumienie, że mamy strukturę duchową. Dusza zaczyna się
wyzwalać, Duch czuje się wolny, Duchowe otwarcie. Prosić o Gralla.
Pić z Kielicha – Gralla. Być czystym w myśli, słowie i czynie.
Rozumiemy, kim jesteśmy
Oaza Wzrostu: harmonizowanie się energetyczne. Tu łączymy swoje części
stanowiące trzon:
- duchowy
- duszebny
- fizyczny
Wzrasta wiara w działaniu. Jesteśmy częścią Pana Bożych Zastępów.
Tu jest dostęp do Ksiąg – Intencji
- Inspiracji
Pracujemy od pokochania siebie do ……..
Poprzez pracę dążymy do odkrywania siebie w Oazie.
Prosić o zmiany w nas
Możemy tu spotkać Lamarhy (?) – to zapisy zamknięte w
przestrzeniach pewnych naszych wcieleń, nasze działania i
doświadczenia w innych wymiarach. To rurki mające geometryczne
wzory. Spotykamy się sami ze sobą z innych wymiarów. Tu
uzyskujemy własna moc, często tu wchodzić.
Biała Wieża: spotkanie z Ojcem, doświadczanie Boga. Niewinność Boga zawiera
wszystko – od pokochania siebie do miłosierdzia. Bóg jest nietykalny
przez swą bezgraniczna Miłość i Niewinność. Tu wiemy, ku jakim
wyżynom przemiany mamy iść. Tu stapiamy się z Bogiem, łączymy w
jedności z Nim, wiemy ku jakim wyżynom przemiany musimy iść.
Czarna Wieża: poznanie własnych słabości. Tam jesteśmy rozproszeni – my i nasze
słabości. Zapoznajemy się z tym, co nasz system nazywa złem. Karze
nas system, oprogramowanie np. bojaźń – to ostrożność przed
decyzją. Tu się transformujemy, tu się budujemy. Tu się scaliliśmy.
Ważna przemiana, bo wszystko w nas jest właściwe.
Jezioro Radości: tu można pływać, latać, tworzyć mozaiki z drobnych chwil
Szczęścia. Jeśli nie możemy wejść, prosić w modlitwie o radość lub
wejść do Oazy Wzrostu i zmienić się. Należy czerpać radość z tego, co
robimy. Tu podnosić energię życia – młodości. Przyszliśmy tu po
radość, szczęście. Jak spełniamy się w życiu to życie jest pasją
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Wzgórze Słońca: niesłychanie ważne i trudnoodczuwalne. Tu będziemy uczeni
kontaktu z żywiołami przez Duchy Przyrody. Odczucie związku z
Planetą, wszędzie jest nam dobrze
Zdrój Życia: dostęp do naszej pierwotnej energii. Czas biologiczny się cofa,
Człowiek jest odbudowany. Możliwa odbudowa helis DNA. Jest to
odczuwanie swojej istoty. Komórki są odbudowywane. Dba się o ciało
fizyczne i duchowe. Podstawowa energia życia oparta jest na
metabolizmie. Jest to energia młodości, można ją odzyskać
„podkręcając się” w Jeziorze Radości i Oazie Wzrostu.
Cisza Nocy: jest to jedna ławka i różne przestrzenie. Przychodzi Bóg, zawsze w
stosunku do nas jest ubrany i wyglądający o jedną klasę gorzej.
I do tej Istoty mówimy co chcemy (czego chcemy) i wtedy
pojmujemy, że my też wszystko możemy, tylko zacząć od siebie
wymagać i działać, zmieniać się. Nie jesteśmy słabi, lecz leniwi.
Ławka Zwierzeń.
Będziemy szczęśliwi tylko wtedy, gdy się spełnimy, a spełnienie
związane jest z powołaniem – naszą prawdziwa naturą. Ducha
powołuje się do jakiegoś celu i to powołanie tutaj się objawia.
Biała Księga: to Księga duchowego zapisu, która ma Stwórca, albo Bóg daje przez
Stwórcę. Tu każdy może odkryć swoją duchową cząstkę. Działa w niej
nasz Duch. Tu jest spotkanie naszego Ducha ze Stwórcą. Trzeba być
w harmonii. Tu jest pierwotna natura. To dotarcie do swojej
najgłębszej Istoty. Są tu zapisane nasze osiągnięcia z poziomu Ducha.
Wrota czasu: - Wrzeciono Czasu, – gdy się otworzą można dojrzeć inną
rzeczywistość, spojrzeć w przyszłość i przeszłość, bo wszystko jest
połączone. Tu się widzi, że „co na Górze, to i na Dole”. Trzeba
doświadczać.
Wrota Stworzenia: - dotyczą Energii Stwórcy – to najpiękniejsze przestrzenie, jakie
można zobaczyć. Tu się doświadcza stworzenia. Tu są Energie Stwórcy
i stwarzanie.
Duch Święty: Matka Boska, Matko jestem cząstką Ciebie.
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ŚWIĄTYNIA SERCA (drzwi po lewej stronie)
Sztab Kryzysowy: po lewej stronie jest Stolik Podań z krzesełkiem. Możemy tam
pisać o pomoc jaką potrzebujemy, powiedzieć o co chodzi (np.
atak na naszą rodzinę, na nasza działalność).
Platforma Obserwacyjna - jak nasi działają w różnych światach, jakie są istoty po
obu stronach.
Czarna Komora – dla Budowniczych
Platforma Odprowadzeń - Jedyna rzecz, gdzie mamy do czynienia ze światem
przyszłości. To wygląda jak kosmos, są tam statki kosmiczne,
nowoczesne urządzenia; jest to jak baza kosmiczna zawieszona w
przestrzeni, mniej więcej 4 kilometrowej odległości. Są tam
wybudowane piękne hotele – są to budynki, do których kogoś się
wprowadza. Wszystko to zawieszone jest w przestrzeni energetycznej, a
więc istoty, które tu się znajdują skafandrów nosić nie muszą, ale mimo
to statki kosmiczne napędzane jakimś napędem energetycznym po
prostu są. Wygląda to tak jakby były tu razem pomieszane: przestrzeń
duchowa z przestrzenią energetyczną i z częścią materialną.
Tutaj docierają wszystkie istoty, które są odprowadzane do innych
światów – a to dusze, a to siły demoniczne. Jak się wyłapuje te istoty,
one są odprowadzane do punktu zbiorczego – i to jest platforma
odprowadzeń. Tutaj będziecie widzieli jak idą one do świata dla
odzyskanych czy do innych światów.
Krzyk Orła - odradzanie istoty i natury (np. na plaży jesteśmy osłabieni przez
negatywne energie umieszczone w piachu)
Linia Dywersji - Podobnie jak na Platformie Obserwacji można tu oglądać świat
niszczony przez ciemnych, techniki przez nich stosowane, również na
innych planetach. (taka wycieczka)
Czerwony Krzyż – reanimacja - jak nas pokaleczą idziemy tam i jesteśmy
Reanimowani
Zbrojownia - tu odbywają się wszystkie nasze działania.
Wygląda to tak jakbyśmy dostali się do hal pokopalnianych, wielkie, z
cegieł zbudowane budynki. Jak tam wszedłem do jednego
spodziewałem się cudu techniki, który można wziąć i wykorzystać w
naszej rzeczywistości. A tam nic, pustka. Dwadzieścia boeingów można
by było tam umieścić, a tam nic. Patrzę w rogu parę dzid, parę kul.
Pytam gdzie to wszystko jest, a Oni mi odpowiadają: A po co to nam,
skoro my to wszystko mamy. Artefakty są umieszczone w naszym
działaniu. Oni działają, a to jest zapis energetyczny jakiegoś działania.
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Gdy wyszedłem z tych większych hal była jeszcze mniejsza hala,
wyglądająca autentycznie jak budynek pokopalniany, dawno nie czynny.
Były tam malutkie okienka, a tam po 2-3 Naszych stało (mówimy tu o
istotach duchowych) i wyglądało to tak jak maleńkie pokoiki, w których
wszystko można kupić. Zastanawiałem się gdzie oni to mieszczą.
Zastanawiałem się, co oni tam robią. I okazało się, że to są ich biura
podróży, a oni na wycieczki jeżdżą. 70% czasu w zbrojowni poświęcają
na podróże. Okazuje się, że oni się niczym nie przejmują. Tak samo jak
my się nie przejmujemy, gdy Nasi zeszli. Trzeba pracować, zmiany są, a
to, czego my się musimy nauczyć i co Oni robią to trwanie w Radości.
Oni są w Radości. Jak jesteśmy w Radości mamy Moc do tego by być w
kontakcie z Górą. Oni muszą ten kontakt utrzymywać, więc jeżdżą na
wycieczki.
Sztab dowodzenia – Tutaj pierwszy raz będziecie mieli do czynienia z Janem nie z
poziomu Jezusa. W Wieczerniku przychodzi Jan, który was poprowadzi,
tutaj jest statyczny. Co przychodzi „mówi” co jest do zrobienia i koniec.
Nie ma rozmów, nie ma przytulań, nie ma nic. To jest potęga, która
pracuje. Ale pracuje spokojnie. Jak on przychodzi, to po prostu to jest.
Tam nie ma dywagacji czy to jest dobre, czy to jest złe, czy powinniśmy
to zrobić. Przychodzi, działa, poszło i to się wszystko staje. On zmienia,
to jest Prawo.Tutaj mamy do czynienia z najniższym zejściem Prawa.
Jan uczy tego wszystkiego w postaci Jezusa. Możecie go zobaczyć jako
białego w białej zbroi, jak i ciemnego w ciemnej zbroi (twarz będzie
jasna) Mamy tu potężne energie przeciwne i zupełne. Możecie też, choć
rzadko, spotkać tam Jana z poziomu Pana Bożych Zastępów. Tych
poziomów i tak jest kilka. Sztab dowodzenia wygląda jak ambona, jak
wieża obserwacyjna na palach drewnianych wybudowana. Wchodzi się
tam po schodko-drabinie. Ale i tak jak otwieramy drewniane drzwi to
znajdujemy się od razu w środku. Pokój wygląda jak średniej wielkości
sala wykładowa, na środku długo stół, wszędzie na około są proste
drewniane okienka z szybami. Przy stole siedzą osoby. Na przeciwko
jest zawsze postać w zbroi. Oni tam planują, radzą. Wygląda to jak za
czasów wojen napoleońskich. Mapy rozpostarte na stołach, nie ma
żadnych trójwymiarowych makiet. Jak oni coś planują nie ma słów,
wszystko odbywa się w myśli.
Platforma destrukcji - Wielu rzeczy tutaj będziecie musieli się nauczyć. Tutaj
zrozumienie czym jest Archanielski Miecz. Archanioł przychodzi z
mieczem. Po co? Wprowadza zmiany. Wszystkie zmiany, które
wprowadzamy polegają na zmianie jednego w drugie. Czyli to, co
podlega zmianie przestaje istnieć. To jest destrukcja. Zmiany po prostu
trzeba wprowadzać.
Jak będziecie obserwować na platformie destrukcji swoją sytuację
życiową, czy sytuację życiową innych, bez problemu coś zmienicie.
Tutaj będą się posługiwać dystansem. Z dystansu zupełnie inaczej się
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na to patrzy. Spójrzcie czasem na swoje życie z dystansu (Oni wam
podpowiedzą technikę) a zobaczycie, jakie zmiany trzeba wprowadzić i
jak to zrobi.
Punkt zmian - Tutaj nauczą was, że Święty, to nie jest fajtłapa, która udaje, że jest
workiem do bicia. Święty to jest człowiek, który potrafi korzystać z
życia, potrafi być w Radości i przy otwartym sercu może pomóc – jak
ktoś chce – innym. Ale żyje! I czasami pięścią w stół walnie. By były
zmiany.
Na wprost korytarza jest PRAWO ZMIAN (tego po lewej stronie)
Złota Kolumna z Promieniami– znajduje się przy wyjściu ze Świątyni
Serca. Promień z Kolumny jest Drogą Wniebowstąpienia. Tam jest Matka Boska.
Gdy się tam idzie, człowiek doświadcza Matki. Matka Boska jest surowym, ale
najdoskonalszym nauczycielem. U Matki – totalna opieka, szkoła i nauka.
Wzrastamy poprzez doświadczanie w Świątyni Serca
Dopóki odczuwamy Wyższe Siły nad sobą, nie wzrastamy. Pracować, by te
siły zjednoczyć w sobie, aby jako Pan Bożych Zastępów odczuć Boga w sobie
(Chrystusa) a więc wyrazić w sobie to co Bóg chciałby przez nas w tym świecie
uczynić.
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Przerabiać w Modlitwie:
I.

Rozpamiętywanie dnia wczorajszego:

Analizować przykłady (postępowanie) z naszego życia, zobaczyć co, czego jeszcze nie
przerobiliśmy, wykorzystywać nasze doświadczenia. Sprawdzać, co jest podbudową i
przebudową w naszej przemiany, po co chcemy wzrastać! Przerabiać grzechy
główne.
1. pokochanie siebie – jesteśmy doskonałością wyrosła z Istoty Stwórcy,
Aniołami, które zapomniały o swoim boskim
pochodzeniu. Jesteśmy cudem stworzenia.
2. wybaczenie sobie - wyciągnąć wnioski z błędów, zobaczyć czego nas
nauczyły. Nie zwalnia to nas z naprawienia szkód i
nie popełniania więcej. Uczymy się samych siebie,
bądźmy coraz lepsi.
3. pokochanie innych – dać prawo żyć innym i pomagać im w tym. Każdy
ma prawo do nauki karmicznej.
4. wybaczenie innym - nie znamy prawdy o winie innych. System jest zły,
nie ludzie.
5. współodczuwanie - człowiek wpada w różne pułapki z powodu niskiej
świadomości i nieżyczliwości innych.
6. współtworzenie zawistne, nieszczere myśli jednych trzymają w
zwątpieniu i niemocy innych ludzi. Nienawiść
drugiego człowieka jest bardzo niszcząca. Szczęście
tego Świata tworzy harmonia ludzkich myśli.
7. miłosierdzie to mechanizmy tego Świata upodlają ludzi,
zmieniają ich na mściwe i zagubione istoty. Należy
niszczyć zakłamanie tego świata, dając ludziom
sposobność do uratowania duszy.

Przemiana – każdy musi sam do tego dojść
1. pokochać siebie: kościół od tego wstrzymuje, bo nie uczy kochać siebie.
Stwórca stwarza istoty i rzeczy doskonałe i my wszyscy jesteśmy wspaniali,
bo kocha nas Stwórca, więc jesteśmy warci miłości.
2. wybaczenie sobie: jesteśmy manipulowani i zagubiliśmy się, więc
jesteśmy dziećmi, które popełniają błędy. Przyznanie się do własnych
błędów jest krokiem do przodu
3. pokochać innych – są też dziećmi Stwórcy, też są doskonali jak ja.
4. współodczuwanie – życie jest ciężkie. Ludzie krzywdzący innych są
nieszczęśliwi.
5. miłosierdzie – egoizm jest najgorszym uczuciem, a więc należy egoistom
współczuć, bo gubią drogę, bo się znieprawili. To także chęć pomocy w
zmianie duchowej człowieka, wspólnie starać się z tego wyjść.
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SKALA CIEMNEJ PRZEMIANY:
- Manipulacja – działanie energetyczne na umysł człowieka (lęki, stany zagrożenia)
to nic innego, jak sterowanie myśleniem. Jest to najprostsza i
najskuteczniejsza metoda łamania człowieka. I prawdę powiedziawszy,
niemal nikt nie jest w stanie się jej przeciwstawić. Generalnie siły
ciemności zwodzą człowieka poprzez kuszenie i mamienie, czyli poprzez
wzbudzanie w nim niewłaściwych emocji, co jest proste dzięki aktywnej
matrycy, i poprzez odbijanie negatywnych myśli, które człowiek sam
wyprodukował. Jak mówi stare porzekadło, daj dziecku nóż do ręki, a
samo się pokaleczy. Pozwól człowiekowi zatonąć w niewłaściwym
myśleniu, a wszystko mu runie.
Odczyt manipulacji na skali procentowej jest następujący:
- 100% - brak jakiejkolwiek manipulacji; taki człowiek całkowicie panuje nad swoim
myśleniem; stan mistyczny albo wynikający z zawieszenia w modlitwie;
- 90% - poziom charakterystyczny dla osoby doskonale radzącej sobie z problemami;
- 80% - owszem, problemy są, ale taka osoba wciąż sobie nieźle z nimi radzi;
- 75% - uj, zaczynają się problemy, uwaga pogrąża się w dniu wczorajszym; należy
niezwłocznie zrewidować własne poglądy odnośnie samej techniki wyjścia z kłopotów;
- 70% - magiczna granica: jak jesteśmy ponad tą wartością, wciąż mamy szansę na
pozytywne myślenie, jeśli pod, na pewno zaczęło się sterowanie myśleniem;
- 60% - żyjemy problemami, czasem tylko i to na krótką chwilę wnikamy w
przyszłość lub zatrzymujemy się w teraźniejszości - człowiek jawnie staje się zły
„przenicowanie myślenie”
- 50% - druga magiczna granica, za nią jest tylko chaos i całkowita utrata nad
myśleniem, a drogą okrężną nad własnym umysłem; tu zaczyna się rozpad, także
osobowości;
- 40% - źle;
- 30% - totalna manipulacja, albo sprawiamy wrażenie człowieka wymagającego
natychmiastowej pomocy psychologa, albo rządzimy tym światem w myśl cudownych,
zwycięskich praw matrycy, która zaświadcza o naszej wielkości;
- 20% - pewne siły przejmują kontrolę nie tylko nad naszym myśleniem, są już w
energetyce;
- 10% - totalne zmanipulowanie lub opętanie, z takim człowiekiem nikt nigdy się nie
dogada; zresztą już od poziomu poniżej 50% wszelkie próby tłumaczeń palą na
panewce;
Z manipulacją się nie walczy, to daremne. Manipulacja jest pobocznym efektem
ataku, który należy wyeliminować.
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- Zaburzenia energetyczne – zaburzona siła kreacji, na „2” jest w depresji,
na „3” stres
- Ograniczenia - energetyczne i świadomości– stosuje jeden człowiek drugiemu
człowiekowi. Stopnie określa zielona skala z kolorowymi paskami:
0 - 25% - urabianie (norma) – kolor biały
25 - 33% - zmiany – kolor zielony
33 - 50% - źle – kolor granatowy
50 - 65% - bardzo źle – kolor czerwony
65 - 100% - utrata kontroli (uruchomienie programów u
człowieka wprowadzane przez ezoteryków – czarne
pole)
- Igiełki – obciążenia karmiczne ograniczają ludzką energetykę (emocjonalne)
- Chmurki – pozytywne obciążenia karmiczne - w poprzednim wcieleniu, żyli na
wysokich wibracjach pozytywnych. To węzeł karmiczny który powstaje
gdy schodzi Schodzący, Powrócony lub Czysty (tzw. węzeł białego
kapłaństwa) – chwyta 98,5% ludzi
- Lustereczka – węzły energetyczne zawiązane w dzieciństwie, odczuwanie bólu
duchowego, zawiązuje energię serca, tworzą energetyczne zakrzepy.
W okresie niedojrzałej psychiki dziecka następuje samoopętanie
emocjonalne poprzez stresy itp. Kody karmiczne powstają wtedy, kiedy
dziecko wychodzi z łona, ale gdy to się jeszcze nie uda (a zdarza się w
1,5%) załatwia się lustereczkami – poprzez najbliższych, których się
opętuje.
- Urok – pola psychiczne związane z duszą. Świadomość, umysł, myślenie,
energetyka i ciało cieniem nakłada się na drugiego człowieka, bo ktoś
kto jest w EP jest silniejszy i wkomponowuje w tego słabszego swój
własny wzór i potem taka osoba staje się autentyczną kopią kogoś
silniejszego i złego. Narzucanie wzoru energetycznego przez kogoś
nieżyczliwego, czasem nieświadomie, zmniejsza energetykę. Trudne do
zwalczenia, gdy przebywa się z osobą rzucającą urok. Urok trzeba
blokować, ale słowo, urabianie słowem pamięć sytuacji wzajemne
zobowiązania nadal istnieją i choć skasujemy energetyczny urok, może
się tak zdarzyć, że ta osoba „urabiana” nadal w tym połączeniu będzie
trwać. Czas, przerwa, wyciągniecie spod wpływu urabianej osoby może
spowodować, że urok na stałe przestanie trwać. Oddzielenie tu
jest istotne.
- Cienie – nawiedzenia stosowane przez żywych (dość poważne), Jeśli ktoś nam źle
życzy to podsyła nam złą energię i ona działa. To życiowe przekleństwo,
pech. Chroni od tego „rozważanie wczorajszego dnia” w modlitwie.
Chmura ciemnego nieba przenika przestrzeń człowieka – wyciek energii.
- Klątwa – rozbudowany cień, aktywował się kod z cienia (szczególnie gdy mamy
coś na sumieniu). Niszczy wszystkich z rodziny przez wiele pokoleń.
Obejmuje więzy krwi, a nie Ducha. Jeśli ktoś idzie dobrą drogą, klątwa
się nie ima (uwolnić całą rodzinę). Klątwa może być również na miejsca,
przyszłość itp.
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- Podpięcia – silne energetyczne działanie jednego człowieka, świadome – ale on
puszczą świadome działanie i nie musi o tym myśleć. Rozwalanie kogoś
energetyczne np. chęć wykorzystania kogoś np. mobbing.
- Uroko-cienio-klątwa – partnerzy egoistycznie podporządkowują swoje partnerki,
chcą aby służyły im bez granic, bez względu nawet na ich korzyść z tego.
- Cienio–Klątwa – silne mocne działające przez jakiś czas działanie, ale w tym
czasie przy rozwalonej energetyce wszystko może się podpiąć
- Podłączenia – zabierają nam energię , doprowadzają do choroby, by nie iść ku
Światłu. Sprawdzać odpływ energii na skali rezonowania energetycznego, bo im
wyższy odpływ energii – to ta rzeka jej wody coraz silniej przybiera i człowiek
nie panuje nad sobą.
- Podłączenie Atlantyckie – tutaj mamy do czynienia z cywilizacjami, które
zamknęły się między wymiarami: Atlancie, Kawoje, Majowie – wywiedzeni w
pole przez Magów. Przez specyficzne techniki energetyczne wpadli w pułapkę,
sądzili, że za życia przechodzą w Astral – a to jest nie możliwe, natomiast ciała
fizyczne odrzucili i teraz ani w jedną, ani w druga stronę nie mogą się cofnąć.
Chcą przeżyć, każdy z nich musi podłączać dwoje ludzi. Podłączenie sprawia,
że ludzie (wygląda to jak taka chmura podpięta z tyłu do człowieka) tracą
moc, nici jest coraz mniej i w życiu przestaje wychodzić – i wówczas
podenerwowany tą sytuacją sam powoli się stacza. Na myślenie nie ma to
wpływu – ale jak w życiu nic nie wychodzi to jakie to może być myślenie. Gdy
nie są podłączeni do ludzi – są wychwytywani przez siły ciemności i wówczas
w strasznych warunkach żyją. Oni żyją w grupkach po 60 osób i aby ich
odprowadzić, trzeba zadziałać na całą grupę i całą odprowadzić. Nie można
zerwać podłączenia, bo ono będzie odnawiane. Trzeba ich ratować, bo to jest
tragedia.
- Wejście – podporządkowanie sobie człowieka, ssanie energii podobnie jak
podłączenie. Stosują je przedstawiciele innych cywilizacji, ale nie mówimy tu o
UFO, ale o wejściu w środek człowieka jednopunktowo. Steruje to całym
myśleniem i ciągnie energie niskowibracyjna. To jest taka pompa podłączenia
demonicznego przy znieprawieniu człowieka.
- Przestrzenne Zawiązania – oznacza to, że weszliśmy w jakąś przestrzeń, gdzie
są zaburzenia energetyczne: silne żyły wodne, uskoki, otwieranie się
przestrzeni z wymiarów energetyczno-duchowych itd. Funkcjonowanie tam
rozwala naszą energetykę i trzeba to zmienić
- Nacieki – główna przyczyna wielu chorób. kasują wzorce energetyczne, badać
gdzie. Tam są różne programy, dlatego nie każdy bioenergoterapeuta je
wyczyści. Ktoś kto ma dostęp do energii Boskiej, kasuje wszystko nawet o tym
nie wiedząc – dlatego tacy bioenergoterapeuci maja większą skuteczność w
uzdrawianiu, choć robią to samo. W zależności od intensywności nacieków,
choroba może przejawić się wcześniej lub później. Przy intensywności 70% w
kilka miesięcy jest totalny rak i medycyna sobie nie poradzi – będą przerzuty,
bo przyczyna choroby ciągle jest.
- Pasożyty – tu mamy do czynienia z takimi „stworkami” po drugiej stronie. My
mamy wirusy, bakterie, a po drugiej stronie mnóstwo tego jest. Mogą być w
organizmie, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie, powodują chorobę
psychiczną. Tworzą one automatyczne zastawy energetyczne, wzorce
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energetyczne organów padają. Objawia się to w postaci zapisu choroby
energetycznej, czasem pojawią się bóle, ale prędzej czy później objawi się to
również w fizyczności. Niektóre pasożyty są wielkości wieloryba, które mogą
być podpięte do środków komunikacji itd.
- Pomiędzy Naciekami/Pasożytami są różnego rodzaju energie duchowe, które
nas uwalają (z przestrzeni duchowych). Są inteligentne ~ 70 IQ i wiedzą jak
działać. Te energie sprawiają, że padają nam nici, a jak padają nam nici to
chociaż nic złego nie robimy, to prędzej czy później będzie źle.
- Opętanie – przez Duszę zmarłych - trzeba odprowadzić. Przez siły Demoniczne –
prosić Górę o wsparcie. W człowieku może być tylko jedna dusza – natomiast
w polu energetycznym człowieka mogą być 3 dusze i wówczas trzeba
odprowadzić wszystkie, bo jak się odprowadzi jedną, reszta załatwi człowieka.
Duszę ludzką potrafi z człowieka każdy wypchnąć, jeśli w chwili szczególnej
wejdzie w strumień EJ. Gorzej jak dusza należy już do sił ciemności – będzie
wracać, a w razie czego przyjdą inne siły. Jeśli się jednak odprowadzi duszę to
przychodzi następna, która wykańcza człowieka (samobójstwo). Za karę jest
likwidacja. Albo się robi to i później zabezpiecza człowieka – albo jest źle. Gdy
mamy czyste serca, jesteśmy w kanale, na wyciągnięcie ręki oczyszczamy
człowieka - bo tam wówczas działa moc. Wyrzucenie duszy z człowieka – to
jest ból i strach dla tej duszy, natomiast odprowadzenie jej i obudzenie jej
świadomości to jest dla niej wyzwolenie i radość, a dla człowieka opętanego
wolność.
- Opętanie Demoniczne – tu nie ma żartów – ta siła totalnie rozpracowuje
człowieka.
- Nawiedzenia – obszaru przez dusze ludzkie. W jakiejś przestrzeni Dusze Ludzkie
sobie bytują i trzeba je odprowadzić. Gorzej jak to nie jest nawiedzenie tylko
przejście – i wówczas można sobie odprowadzać, a dusze przychodzą i to w
większej ilości. Trzeba zamknąć przejście i wszystko się uspokoi.
- Nawiedzenia Demoniczne – te siły przygotowują swoja przestrzeń, wpływają na
myślenie ludzkie, ta sama przestrzeń pozbawia ludzi siły, wywołuje ataki
depresji, albo wyczerpanie fizyczne – obojętne co, ale cały czas działa
duchowe dynamo i ludzie są na siebie napuszczani (jak psy walczące ze sobą
na ringu, podpuszczone przez ludzi. Takie nawiedzenia Demoniczne działają w
ośrodkach władzy (strefa mroku), tylko, że tam nie ma depresji tylko totalne
wykorzystanie i niszczenie ludzi: wyższość, władza, potęga, moc – byle było
jak najwięcej cierpienia.
Nawiedzenie można dalej sprawdzać na skali procentowej. Gdybyśmy za
normalny poziom promieniowania danego obszaru przyjęli za 20%, to pełne
nawiedzenie pokaże 55%. Gdy nie ma 55% to jeszcze nie jest w pełni
zamknięte – ale i tak robotę wykonują.
75% - przejście demoniczne
105% - przejście kapturowe
150% - strefa mroku (7,5 krotne przekroczenie wszystkiego)
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np. Jeruzalem – 23 krotne przekroczenie wszystkiego, dlatego jak ktoś tam
pojedzie, to jak zamulony w tych korowodach chodzi – nie przejrzy na oczy
(tzw. kanał papieski) – najniższe zejście pasm Szatana

Skala ciemnej przemiany (dolna)

– to są techniki „rozwalania człowieka” pokazuje elementy, które wykorzystuje się w
przypadku działania tych sił:
- Przejścia – jest mniej szkodliwe od nawiedzeń, bo w 75%, szlaki astralne, kanały
„tamtych” sił, atak na osobę (rzadziej) np. ktoś przechodzi przez nasze
mieszkanie
- Wdarcie – czynnik geofizyczny np. radioaktywność terenu, życie zmartwieniami.
- Rysy – trwałe cięcie naszego biopola, może się wedrzeć w ciało fizyczne (rany)
- Zastawy energetyczne – tam gdzie są zastawy energetyczne, bo są nacieki,
pasożyty, albo sama zastawa się stworzy – to w tym obszarze wzorce
energetyczne organów nie pracują prawidłowo. Gdy jest 25% intensywności to
może wywołać skutki po długim czasie, ale 45% już po 10 latach. Wymiana
energii w komórkach nie przebiega prawidłowo i w tym obszarze organy
zaczynają chorować. Nie usunięte zastawy prowadzą, więc do choroby.
- Lęki i strachy – energia emocjonalna. Głównym ich przedstawicielem jest Estera
(IQ 40) wzbudza emocje, człowiek zaczyna „chodzić” nawet nie wie, czemu, a
później podpina do tego myślenie i „odlot” się zaczyna.
- Zakrzepy – gdy się czymś przejmujemy – to jest niestety nasza wina. Czemu się
mamy przejmować? No czemu? Jak przejmujemy się tworzą się zakrzepy, bloki
emocjonalne i one jednocześnie tworzą zastawy energetyczne – no i wtedy
tworzą się choroby. To trzeba wykasować
- Ciemne Niebo – człowiek zamyślony, wszystko działa destrukcyjnie, trzyma w
iluzji, działanie istot ciemnych. Nad człowiekiem wieszają jakby lustro, taki
człowiek zaczyna negatywnie postrzegać rzeczywistość. Im mocniejsze to
Ciemne Niebo – w tym mocniejszą wpada depresję.
Czarnowidztwo się zaczyna. Każdy kraj ma swoje Ciemne Niebo.
- Zagrożenia – to jest program, który wdrukowany w człowieka sprawia, że zaczyna
się kierować lękami, napięcia powstają. Gdy zagrożenia nie są duże – do 30%
- to ten lęk jest nieduży, ale mimo wszystko wpływa na myślenie. Ale gdy jest
50% - tam lecą już leki na uspokojenie non stop – bo tego się boi, tamtego się
boi, i taka osoba sobie nie radzi i gdy to go zajmuje to przede wszystkim na to
zwraca uwagę i tego się zaczyna bać.
- Pomieszanie Celów – zmiana priorytetów na bzdurne, nierozsądne odejście od
celów prowadzących do światła.
- Okienka – wbudowanie w człowieka nowego celu działania niezgodnego z prawdą.
Stosowane są często przez ezoteryków, doprowadzają do tego, że człowiek
robi to o co im chodzi.
- Wrzuty – programy, mogą je wprowadzić istoty negatywne, nawet wysokie,
choroba - wrzuty programowe, wrzuty na działania energetyczne. Może
to nawet spowodować człowiek pod wpływem złych podszeptów.
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- Zawiązania – mogą być na duszy, ciele, świadomości. Wyglądają jak grzybnia.
Pokazuje to jaki obszar będą głownie atakować.
- Odcięcia – mogą być od dołu, od zewnątrz oraz w przypadku zastosowania
Ciemnego Nieba – od Góry
- Samozagłada – program wdrukowywany tylko tym, których chcą wykończyć! Tam
nie noszą się z zamiarem pozyskania człowieka, bo wiedzą, że się nie
uda. Ten program rozwala człowieka, połowa anorektyczek go ma,
hazardzistów. Ten program musi ich doprowadzić do fizycznej,
egzystencjalnej degradacji – żeby nic nie znaczyli. To działanie sił
demonicznych, taka osoba doprowadza się do destrukcji (narkomania,
anoreksja itp.)
- Ciemna Korona – konkretny atak na danego człowieka, aby go zniszczyć, staje się
niewidzialny dla świata duchowego (człowiek z nałożoną koroną która
potęguje negatywne myślenie), jest to rozbijanie Istoty.
- Pal – wbijany jest w istoty, które w poprzednim życiu walczyły z ciemnością, które
były wysoko. W oczyszczeniach prosić o pomoc Górę. Gdy jest
wstawiony Pal w człowieka – on od razu „znika” wszystkie czakramy są
zajęte, odcięty zostaje od opiekuna i mogą go wtedy wykańczać jak
chcą.

SKALA POZIOMÓW DUCHOWYCH
Poziomy duchowe (parametr poziomów stwórczych) interpretujemy następująco:
Poziomy duchowe w ENERGII JEDYNEJ:
01- zrodzony, powołany w tej rzeczywistości,
02 - żyjący, czyli ledwie pozostający w obszarze energii jedynej,
03 - tworzący, a więc już się ową energią w pewnym stopniu posługujący
04 - błogosławiony bo patrzący we właściwym kierunku w stronę światła
05 - pojmujący, że to właściwa droga,
06 - prawdziwy kierujący swe myśli i czyny na światło, na świat duchowy
07 - wstępujący, świadomie wydeptujący ścieżkę ku prawdzie,
08 - uświetlony, zapatrzony w duchowe światło,
09 - święty, starający się myśleć, mówić i czynić tak, jak podpowiada jego serce,
10 - otwarty „na świat, na drugiego człowieka”,
11 - zbawiony „od niewłaściwego wizerunku samego siebie”,
12 - odkrywający, czym jest całość,
13 - namaszczony, zauważony przez światło,
14 - wyzwolony „od fałszywej moralności praw ustanowionych przez człowieka”,
15 - ochrzczony „w imię Pańskie”,
16 - uświęcony, zapisany jako rycerz światła,
17 - wznoszący się, nabierający mocy, bo i tak wszystko jest w nim zmierzające ku
Bogu”
18 - doskonały (nic dodać, nic ująć),
19 - Powrócony, dotyczy tych, co zawrócili z drogi, by wspierać w walce swoich
braci w czasie wielkiej przemiany,
20 - Powrócony żyjący, aktywny,
22
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21 - Powrócony umarły,
22 - Ten, który przyszedł, obudzony Schodzący,
23 - Ten, który zmienia, Schodzący w działaniu,
24 - Ten, który zapisuje, Schodzący skutecznie wypełniający wolę Ojca,
25 - Budowniczy oceniający, bezpośredni promień Jana, który przymierza się do
zadania,
26 - Budowniczy działający, cząstka Jana przekształcająca tę rzeczywistość w
postaci schodzącego,
27 - Budowniczy odpoczywający, promień schodzący u końca swej działalności,
28 - Istniejący, cząstka Boga w tej rzeczywistości działająca z i obok Jana, złoty
Schodzący zjednoczony z Ojcem,
29 - Rozproszony „w całej przestrzeni działania”,
30 - TEN, Który Zejdzie, istota, której zamiary zmieniają rzeczywistość w całym
multiwersum (był nim też Jezus); posłany przez Boga; prorok.
Symbolika istot podpinających człowieka:
Energia PRZECIWNA.
01 poziom – zlepiony.
02 poziom – szary.
03 poziom – mądry.
04 poziom – stanowczy.
05 poziom – ciemny.
06 poziom – zakryty.
07 poziom – wchodzący.
08 poziom – nienazwany.
09 poziom – otwarty.
10 poziom – zamknięty.
11 poziom – rozważny.
12 poziom – usłużny.
13 poziom – zakapturzony.
14 poziom – kapturowiec.
15-16 poziom – mag (Börg-Belige, demon, który przejął władzę po Untelu
Mefistefelesie).

Poziomy duchowe w Energii Przeciwnej:
01 – odeszły / moc powstała (odszedł na chwilę od swej pierwotnej duchowej
natury i odczuł ruch energii przeciwnej w swym sercu).
02 – zaglądający / moc wspierająca (energia przeciwna już mu pomaga).
03 – zastanawiający się (nad wejściem w zło)/ moc rodząca się (wahanie co do
uruchomienia prawdziwego zła).
04 – obłudny / moc zrywająca (na tym poziomie mocy powoli zrywa z własnymi
duchowymi korzeniami oraz łamie duchową moc jedyną w innych ludziach).
05 – zstępujący (ze ścieżki duszy) / moc niszcząca światło
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06 – obalony (w świetle)/ moc grzeszna (padł jako człowiek i uruchomił pierwszą
diabelską moc). Zginął jako człowiek.
07 – powstały (w złu) / moc atakująca (ta mocą zapanuje nad każdym
człowiekiem mającym zawiązaną moc jedyną).
08 – zły / moc występna.
09 – złamany (w duchu) / moc zła.
10 – lepiony (z cząstek ciemności) / moc rozrywająca (bardzo silna negatywna
energia wręcz fizycznie niszcząca moc serca - ducha).
11 – podły / moc strażnika (tu najpóźniej pojawia się strażnik ciemności).
12 – nikczemny / moc studni (ciemnej przestrzeni)
13 – pokonany (jako duch) / moc odeszła (na tym poziomie najpóźniej
pozbywa się z resztek energii jedynej, to poziom zwyrodniałego duchowo człowieka).
14 – kanalia / moc ciemności (od tej chwili autentyczne siły ciemności
przejawiają się poprzez człowieka w tym wymiarze).
15 – umarły / moc nieistniejąca (tu kontaktujemy się już tylko ze strażnikiem
ciemności).
16 – MAG / Moc przeciwna (twojemu Bogu)
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ARTEFAKTY
W Światłości zawarte są wszystkie artefakty. To nie oznacza, że nie
mamy mieć świadomości tych artefaktów. Jak wiecie jakie są artefakty to
wiemy jak działają i działanie jest prostsze. Jeżeli w waszym przypadku chodzi o
totalne działanie i nie chcecie się zastanawiać nad tym co i jak, mówicie tylko jedną
kwestię jak już wchodzicie w te wibracje : „ i nic co sprzeczne …itd.”.
LASKA PRZEMIANY – działa na psychikę na te pola energetyczne. Po użyciu laski
wszystko jest w miarę ustawione. Działa na siłę Ducha. Kasuje zapisy w matrycy.
SIATKA ZAKŁAMANIA – zarzuca się na człowieka jakby sieć rybacką i odczytuje na
skalach. Jest 6 stopni tego odczytu:
1. nieżyczliwy
2. podstępny
3. knujący
4. zatrważający
5. podjudzający
6. atak
Kiedy ktoś fałszywie się uśmiecha, zarzucić siatkę i odczytać.
KLUCZYK PRAWDY O SOBIE – nie wolno nam mieć takich cech, jak poniżej. Jest
to kluczyk prawdy o sobie (kluczykiem w czoło i na czubku głowy sobie lub komuś,
linie wymiarowe nikną. Nie trzeba pytać):
1. niestałość
2. krnąbrność
3. lekceważenie
4. wyższość
5. podstępność
6. zawoalowane lenistwo – zapominanie
7. opryskliwość
Laską przemiany przykasować cechy (ma 2,5 m długości, gruba jak ramię).
KRESKI – belkowanie prawą ręką, jakby przedłużanie palców.
- Pajęczyna zasług
- Dzieje grzechu, wypala grzech
- Kwiecista Księga Pragnień dotyczy uczuć, umożliwia zrealizowanie 3 pragnień.
Otrzymuje ja ktoś o czystym sercu
- Księga Zwierzeń – gdy się zasługuje na wsparcie, Góra przyjmuje od nas sekrety
i marzenia (3 cele życiowe) i żebyśmy je osiągnęli, zrobią wszystko.
- Księga Zapomnienia – dostaje ktoś, kogo męczy ból np. rozstanie (2-3 sprawy)
- Wdrukowanie uczuć
- Artefakt do wyciągania programów: srebrne rękawice z diamencikami do
przeprogramowania tych, którzy łamią ludzka psychikę i UFO.
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- ZŁOTE JABŁKO. Komuś kto gada o kimś źle, rzucić w gardło, prawą ręką –
jabłko ciszy
- TRUMNY – są w głowie w mózgu
Biała- jak pozwolą używać rzadko, do oczyszczania
Czarna – zmartwychwstanie. Na noc spać w niej, można w każdą noc. Po
czarnej jest dużo energii. Można je przenosić energia boska z wahadła.
Jeśli umieścicie w łóżku, rano głębiej wpuścić w łóżko.
- DUŻY ZŁOTY KLUCZ – do otwierania serca, chwycić w prawą rękę, przekręcać
obiema.
- DOSTĘP DO MOCY - Moc w wahadełku z Praenergii. Wahadełko w obie ręce,
mamy wtedy moc, wahadełko położyć, pozwolić, żeby moc działała przez ręce tam,
gdzie je przyłożymy. Pytać czy można tę boska energie z wahadełka posłać na
odległość. Kiedy nią na siebie działam mówię: jestem zdrowy
Kiedy działam na kogoś mówię: bądź uzdrowiony.
- SMOŁA ŚMIERCI – smołę bierzemy prawą ręką, następnie przekładamy w lewą
rękę i smarujemy po człowieku
- OGIEŃ ŻYCIA – bierzemy w prawą rękę i rozpalamy pod człowiekiem.
Smołę śmierci i Ogień Życia możemy użyć do schorzeń i je wykasować – zażyczyć
sobie
- KRĄG OGNIA – mamy wpisany w sobie. „Niech będę w kręgu ognia
Niech schodzi głowica
Niech będę w iglicy”
- SREBRNA KROPLA – rtęć, krople w prawą rękę i kropimy po człowieku
- RÓŻDŻKA CZARODZIEJSKA z iskrami radości – jak zimne ognie, rozsypać sobie
lub komuś. Daje radość. Poziomy radości: wstępna, podognista, ognista, czarowna.
- ZŁOTA KULA – do regeneracji. Rozgrzać, przyłożyć
- CZERWONY KRYSZTAŁ – w bolące miejsce przyłożyć
- ZŁOTA STRZAŁA – z łuku w serce, rozbłyskuje
- BIAŁA KULA – podnosi moc o 5 poziomów – włożyć w kogoś
- ZŁOTY DYSK – wpisał się w nas – energia Boska z 39 poziomu
- DAKTYL – słodycz życia, rozaniela
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- PIECZĘĆ BOSKA – nic nie wejdzie w plecy, wiruje ma określony czas działania

- PIECZĘĆ TRÓJCY Św – z poziomu Jana. Chronić się nią przed samym sobą w
chwilach szczególnych kiedy są załamania

- CZAPKA BŁAZNA – z dzwoneczkami. Narzucić na człowieka, pomaga w
dyplomacji do 60% pomaga w osiągnięciu celu

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

27

- ZŁOTY KLUCZ W SERCE – wszystkie parametry podnosi
- KRYSZTAŁ PRZEMIANY – lepszy niż laska przemiany, w opasce na czole.
Uruchomienie kryształu: niech światło z kryształu otoczy człowieka lub mnie (wtedy
widzę siebie w krysztale)
- LASKA – z jednej strony jajo „bądź uzdrowiony” z drugiej przemiana
(wykasowanie, co nieprawe.
- CIEMNA LASKA ZAGŁADY – niszczy w człowieku wszystko, co nieprawe.
- GRAD CZARNO BIAŁY – kiedy jest napięta atmosfera
- WIATR MOCY – oczarowanie
- OGIEŃ URUUBELA – pod siebie, lub pod człowieka, gdy linie wymiarowe zajęte
- BIAŁY PŁASZCZ – narzucić na siebie – chroni przez 4 godziny, nie czujemy
rezonowania złego, potem pauza i znowu
- ZŁOTA KLATKA – złapać demona i „to co było jest złapane” – zdjęcie opętania z
człowieka
- CIEMŃ – czapka niewidka, chroni przed pasożytami, działa do 5 godzin
- CZARNA KULA – w prawa rękę i w głowę komuś, kto w słowach i działaniach jest
nieżyczliwy – skuteczność do 50%
- NASIONA – wysiewać tam, gdzie złe relacje, urosną roślinki, stosunki się
poprawią, stosować, co 2 tygodnie
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Poziom duchowy i moc.
Człowiek karmiczny, czyli duchowa istota wzrastająca energetycznie, ma do
pokonania osiem poziomów istnienia, nim jego Duch stanie się silny i wyzwolony od
obciążenia duszą. Jako człowiek musi w świecie fizycznym zapanować nad energią
emocji, co tak naprawdę oznacza wyrobienie w sobie umiejętności zastępowania
jednej energii emocji drugą.
Jak powtarzam na warsztatach, nad emocjami nie można zapanować, nie można
ich stłumić lub wykorzenić. Nie można, bowiem pozbyć się zasady życia, która
utrzymuje ludzki twór w istnieniu. Człowiek, jak każdy żywy organizm, musi
przetwarzać energię „modulowaną”, która wnika weń od podstawy kręgosłupa.
Przetwarzając ją, nadaje jej nie tylko polaryzację i określoną wartość energetyczną,
ale także ją pomnaża. Podobna historia dotyczy zwierząt, roślin, a nawet pozornie
nieożywionej materii.
Od człowieka zależy, czy tej ambiwalentnej energii nada wartości niskowibracyjne,
związane ze strachem, brakiem zaufania i niedostatkiem miłości, czy też spokojnie
przeprowadzi ją przez drugi czakram, aż do serca, gdzie w harmonii miłości i
zrozumienia nada jej wysokowibracyjne tony duchowe i poprzez kolejne czakramy
odprowadzi do naszych rodzimych światów duchowych, gdzie zostanie ona
wykorzystana do tworzenia najczystszych praw tego multiwersum.
Jeśli pobiegnie ona przez matrycę (opisana w „Duchach. Kosmicznym niewolnictwie
człowieka”), nadając jej niepożądane dla duszy wartości, wycieknie wprost przez
siódmy czakram bezpośrednio do szarej strefy, która otacza Ziemię. Na domiar złego
sygnał o tym działaniu dotrze do Archiwum Zrodzenia i dokona tam odpowiedniej
modyfikacji zapisów. Zatracający się w takich działaniach człowiek ustawicznie
niszczy więzi łączące go z miejscem zrodzenia jego ducha, co może doprowadzić do
stanu zawieszenia, a nawet wypisania z Archiwum Zrodzenia. Przechodzi wówczas na
zawsze w rewiry energii przeciwnej i staje się zupełnie inną istotą duchową. Prawa
tego multiwersum przestają go obowiązywać. Staje się wiecznym więźniem Ciemnej
Materii.
Najczęściej mamy do czynienia z ludźmi, którzy stale działają w obszarach obu
energii, co znaczy, że nie potrafią się zdeklarować za duchową czystością i często a w
różnym natężeniu występują przeciwko swojej pierwotnej naturze, to znów na
odwrót: rozwijają swoimi myślami i czynami wewnętrzny wzór cnót, jakby chcieli
zaprzeczyć temu, co opatrznie czy też świadomie w sobie wypaczać zechcieli. Tacy
ludzie często przekraczają granice grzechu i silnie obciążają sumienie. Chcąc
wymazać winy, przechodzą po śmierci proces oczyszczania się. Gdy przewin zbiorą
zbyt dużo, gdy ciemna przemiana zdoła przenicować ich energie, zostają dla naszego
świata straceni bezpowrotnie.
Aktualny status duchowy człowieka odczytujemy na skali mocy duchowej, która ma
179 poziomów stwórczych obejmujących osiem progów istnienia, czyli osiem
obszarów, przez które musi przejść ludzki duch, by stać się zwartą całością, która od
tej chwili może podążać własnymi ścieżkami. I choć do zjednoczenia ze Stwórcą
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pozostaną mu jeszcze cztery obszary przemiany, to nic i nikt nie jest już w stanie
pozbawić go mocy i prawa wyboru.
Człowiek karmiczny na tym planie egzystencji przerabia, doskonaląc się, dwa
poziomy, które w ogólnym zapisie traktuje się jako jedną całość: zapanowuje nad
energią emocji. Tak kształtuje swoje życie, by nadać jej wartości płynące z serca, by
niekorzystne energie świadomie zastępować energią miłości. Dopóki tego nie
zrozumie, dopóki nie wykrystalizuje w swoim sercu współodczuwania i
współtworzenia, nie będzie mógł przerwać łańcucha wiecznych powrotów.
Jeśli na stałe osiągnie dziewiąty poziom duchowy w energii jedynej i nie obciąży
sumienia nadmiernie negatywnymi czynami, resztę przemiany, czyli cały drugi
poziom istnienia, ten obejmujący przestrzeń między dziewiątym a dziewiętnastym
poziomem stwórczym („serce”), przechodzi już w świecie astralnym.
Po całkowitym zapanowaniu nad energią emocji przechodzi dalej, na plan
mentalny, gdzie wyzbywa się umysłu, który jest poważnym ograniczeniem w
przejawianiu się świadomości. Jest to zrozumiałe, gdyż umysł jest niepotrzebny
temu, kto wszystko wie i czuje. Myślenie to przecież ograniczająca działanie
świadomości wibracja.
W wyższych planach dokonują się kolejne przewartościowania duszy. Po
świadomości budzi się moc woli, potem siła ducha, potęga kreacji i wreszcie sama
istota stworzenia: istnienie. Jednak są to rejestry niedostępne karmicznemu
człowiekowi. Ten może, co najwyżej szczątkowo otrzeć się o świadomość
emocjonalną i duchową. Nic więcej. A na skali mocy duchowej dojść do poziomu
piętnastego (co jest niebywałym sukcesem), który przy „posłudze” staraniem Sił
Wyższych może podskoczyć do osiemnastego.
Przeciętny człowiek średnio panuje nad emocjami, nieciekawie postrzega udział
serca w relacjach z innymi ludźmi, często w niewielkim stopniu wykorzystuje umysł i
nie jest widoczny w obszarze działania świadomości. Taka jest rzeczywistość. Norma
w szarej strefie.
Człowiek karmiczny, jako istota zrodzona ze światła, może się posługiwać tylko
energią jedyną. Przeciwną, gdy podlega procesowi ciemnej przemiany. W energii
przeciwnej swoimi siłami potrafi dojść tylko do trzynastego poziomu stwórczego, a
przy udziale sił ciemności, co najwyżej do szesnastego. Standardowo, jak wynika z
moich doświadczeń, już od poziomu jedenastego ma on całkowicie rozbitą strukturę
duchową i pozostaje zakładnikiem sił ciemności. Jest stracony.
Jak pamiętamy, prócz człowieka karmicznego mamy czasem do czynienia z
Powróconymi, czyli tymi, którzy zaliczyli już siódmy (kreacja) bądź ósmy (istnienie)
poziom istnienia i zeszli tu, by wypełnić zadania, z jakimi słaby energetycznie
człowiek karmiczny by sobie nie poradził. Znacie ich jako artystów, dzieci indygo lub
wybranych.
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Jak każdy człowiek podlegają tym samym prawom duchowym, tyle tylko że bardzo
szybko wpadają w odpowiednie rejestry i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za
swoje czyny, choćby najgorsze. Siły ciemności mogą ich, co najwyżej wyeliminować z
walki o ten świat. Nic więcej złego im uczynić nie mogą.
Powróconych, w zależności od ziemskiego doświadczenia, odczytujemy we
wszystkich rejestrach, od energii emocji począwszy, a na kreacji lub istnieniu
skończywszy. Jak zwykle powinno się (procentowo) odczytywać wartości już
osiągnięte, jak i też aktualny stan ich energetyki. Jeśli odnotujemy obniżenie wibracji
w stosunku do wypracowanego poziomu, będziemy mieć do czynienia z osłabieniem
energetycznym, tak typowym w przypadku manipulacji, regresu duchowego czy
choroby. Właściwie interpretując różnice, zwłaszcza po wsparciu się analizą spadku
energii w „ciemnej przemianie”, łatwo się zorientować, z której strony idzie atak: od
strony emocji, umysłu czy też działań stricte energetycznych.
Jeśli chcemy poznać czyjąś strukturę duchowo-energetyczną, najpierw
zapoznajemy się z poziomem duchowym i mocą w energii jedynej i przeciwnej, a
dopiero później porównujemy te dane z parametrami płynącymi z analizy ośmiu
poziomów istnienia. Gdy dorzucimy do tego dedukowanie o trzonie przemiany (od
pokochania siebie po miłosierdzie), poznamy nie tylko duchowy charakter
odczytywanego człowieka, ale także przyczyny obecnego jego stanu energetycznego.
Zwłaszcza spadku mocy.
Powróceni, o ile nie ulegają pokusom, posługują się tylko i wyłącznie mocą w
energii jedynej.
Schodzący, czyli istoty obleczone w ludzkie ciało, którzy w ogóle nie mają ducha,
a którzy - jako promień schodzący o zawężonej świadomości – wypełniają wolę Ojca,
przyszli z naturalną umiejętnością korzystania z mocy w obu energiach: jedynej i
przeciwnej. Jedyna różnica między nimi a ludźmi podlegającymi ciemnej przemianie
polega na tym, że mają moc duchową zawiązaną, że mimo wysokiego poziomu
duchowego w energii przeciwnej w ogóle z tej mocy nie korzystają. Jeśli mają ją
uruchomioną, to raczej na bardzo niskim, obronnym poziomie, co i tak w ich
przypadku jest niedopuszczalne. I tylko oni, jeśli wzrosną duchowo i energetycznie,
mogą stawić czoła armii przeklętych. Normalny człowiek takiej mocy nie posiada.
Będzie też sześciu „Budowniczych”, wywodzących się z szeregów
Schodzących, którzy uzyskają pełny dostęp do energii boskiej, i trzech z nich, którzy
będą się posługiwać Praenergią i Mocą Prowadzącego.
O ile jednak w przypadku Schodzących poziomy duchowe w energii jedynej,
przeciwnej i boskiej są liczone od zera do trzydziestego, tak w odniesieniu do
Praenergii mówimy wyłącznie o mocy duchowej. Poziomu duchowego brak. Dzieje się
tak, dlatego, że korzystanie z Praenergii jest możliwe dopiero po zjednoczeniu się z
Ojcem, kiedy to zanika naturalna energetyka ludzkiej duszy i czakramy przestają
istnieć. Zjednoczenie z Ojcem, nawet przy działaniach w tak niskich energetycznie
obszarach, oznacza rozproszenie, bycie wszędzie.
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I tylko Ten, Który Zejdzie, posiada moc zmiany energetycznej całej duchowej
przestrzeni tego świata. Tylko On może dowolną osobę podpiąć do najwyższych
rejestrów, odzyskać duszę, choć anioł w tym działaniu pozbawiony jest tego prawa, i
samym skinieniem odprowadzić siły demonicznie do przygotowanego dla nich świata.
Może też poprzez artefakty w taką moc wyposażyć innych, o ile są tego godni.
Powróceni mogą dojść do 21 poziomu duchowego w energii jedynej i o ile
zostaną podpięci do rejestrów w energii przeciwnej, do tego samego poziomu
duchowego w tejże energii.
Schodzący mogą dojść do 24 poziomu duchowego w obu energiach, z czego
sześciu otrzyma status budowniczego i możliwość wspierania się pełnią mocy boskiej
(odczytujemy ich także poziom duchowy i moc w energii boskiej). Pamiętajmy
wszakże, że bez podłączenia pod najwyższe rejestry, ich własna moc nigdy nie
będzie w stanie przeciwstawić się działaniom sił ciemności. Kresem ich poczynań jest
moc jedyna i boska uruchamiana na poziomie trzydziestym, a przeciwna na
pięćdziesiątym dziewiątym (Sai Baba, najpotężniejszy obecnie książę). Tymczasem
atakiem na takie osoby kierują istoty znacznie potężniejsze od aniołów i archaniołów
(poza Gabrielem, Michałem i Janem).
I parę suchych danych:
Kiedy człowiek się rodzi, mniej więcej do półtora roku swego życia pozostaje pod
opieką Sił Wyższych. Nie jest to regułą, gdyż siły ciemności potrafią podłączyć nawet
płód. Ponieważ dziecko jest energetycznie zależne od matki, wystarczy ją zniewolić,
wprowadzić w stan nienawiści do własnego dziecka i tym samym wejść w jego
energetykę. Poziom duchowy takiego małego człowieka może wówczas daleko
odbiegać od planowanych wartości.
Mówię to po to, by odczytujący był przygotowany na szereg niemiłych
niespodzianek, które mogą go zbić z tropu, co wcale nie oznacza, że brakuje mu
wprawy w posługiwaniu się wahadełkiem. Z charakterystyki duchowej tak małego
człowieka nigdy nie powinniśmy wysnuwać daleko idących wniosków, co do jego
talentów i przyszłości.
W naszych rozważaniach będziemy dla poprawności badać osoby dorosłe, w miarę
duchowo ukształtowane. To będzie pewniejsze i wygodniejsze.
Poziom duchowy w energii jedynej do czwórki oznacza, iż mamy do czynienia z
nieciekawym moralnie człowiekiem. Ale i tu musimy włączyć rozsądek i zbyt
pośpiesznie nie wyciągać wniosków. Przecież te same parametry mogą dotyczyć
wyjątkowo czystego człowieka, który został złamany na przykład przez podłączenie.
Mimo marnego poziomu duchowego, mającego bardziej informacyjny charakter, taki
ktoś wciąż stara się, jak może, kierować w życiu wcześniej wypracowanymi
zasadami. Jednak prędzej czy później zostanie złamany i przestanie być tak
prawdziwy jak dawniej.
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Ustalenie poziomu duchowego nie oznacza jeszcze, iż owa osoba w pełni w tym
obszarze funkcjonuje. Umiejscowienie w określonym punkcie nakreśla tylko
zarysowane możliwości duchowe takiego człowieka. By się one w pełni w nim
przejawiły, musi nastąpić zjednoczenie tych parametrów w poziomie duchowym i
mocy duchowej. Najczęściej moc pozostaje daleko w tyle, co oznacza, iż przed
adeptem jeszcze dużo pracy nad pokonaniem własnych słabości. Gdy oba parametry
zestawią się w jednej linii, pozostaje już tylko uruchomienie stosownych do nich
zdolności. Niemniej dwie osoby o tym samym poziomie w mocy i duchowości mogą
się znacznie różnić w odbiorze świata, umiejętnością walczenia o własne szczęście i
charakterem działań na rzecz przebudowy otaczającej ich rzeczywistości. Wynika to z
różnic istniejących w psychice i umyśle, a także kulturowych, społecznych itd.
Kształtowane jest rozmiarem posiadanej wiedzy i umiejętnością jej wykorzystania.
Jest korelacyjne ze środowiskiem, a przede wszystkim z energetyką ludzi, którzy
wywierają wpływ na ich działania.
Ważne jest jedno:
ludzie pozostający we władzy energii jedynej od poziomu dziewiątego zawsze się
wspierają. Całą swoją istotą odczuwają współbrzmienie i jedność w pozornie różnej
pracy. Stanowią jedną wielką rodzinę przekształcającą ten świat dla dobra swego i
innych. To współbrzmienie.
W energii przeciwnej spotykamy się na zupełnie odmiennymi mechanizmami.
To obszar stałej konkurencji i podporządkowania wszystkiego wszystkiemu. Każda
rzecz, każdy argument jest źródłem nacisku, orężem, którym toruje się drogę do
zwierzchnictwa, do formalnego wywyższania się. Każda metoda jest dobra, o ile
skutecznie pozwala zapanować nad słabszym konkurentem. Dyplom, mięśnie,
władza, układy, agresja, nienawiść itd., cokolwiek, co prowadzi do zwycięstwa, jest
godne zabiegów. Interes ogółu to mrzonka, historyjka, którą skarmia się naiwnych
po to, by ich efektywniej uzależniać od siebie i wykorzystywać. Miodopłynne słowa o
braterstwie, o prawie moralnym, o Bogu i cnocie sierotki Marysi są ujęte na kształt
mitu, którym się łamie wolę poddanych. To obszar działania całego oprogramowania
matrycy, i kto je przyjmie za swoje, natychmiast uruchamia potężne moce, dzięki
którym bez problemów ujarzmia się ludzi kierujących się głosem rozsądku i sercem,
czyli zakotwiczonych w energii jedynej, tej mającej nałożone progi.
Ten świat nie zna kompromisów, układy są wyłącznie próbą sił, gdzie w każdej
chwili mogą nastąpić przetasowania. To pole ustawicznej walki, stałych
nieporozumień i nagonek na przeciwników. A im większe zezwierzęcenie, im bardziej
zaawansowana ciemna przemiana, tym większa moc energetyczna i programowo
wymuszone większe uznanie w oczach społeczeństwa. Także większa skrzynia
skarbów. Tyle tylko, że tutaj iluzja goni iluzję. Bolesne niespełnienie powoduje stan
napięcia, który każdy stara się stłumić stałym podnoszeniem poprzeczki dla własnych
dążeń, by w tym nadmiernym wysiłku zagłuszyć jęk własnej duszy. Im więcej
wyzwań, im więcej zysków, im więcej partnerów, im więcej czegokolwiek, tym
większe zatracanie się w pracy i coraz mniejsza wiara w osiągnięcie spokoju.
Zdobycie kolejnego szczytu niczego już nie potrafi zmienić. Jak bumerang powraca
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napięcie i znów topi się lęk w pogoni za dobrami, miłością i władzą. Byle zagłuszyć
samego siebie. I tak w kółko Macieju...
Dodam tylko, iż od poziomu szóstego, kiedy zostaje uruchomiona prawdziwa moc
grzeszna, człowiek z wolna się zatraca, staje się zły, coraz bardziej występny,
wyraźnie antyludzki. Szóstka, to pierwsze przekleństwo, to chory egoizm. Taki
człowiek pozostałych ludzi traktuje instrumentalnie, podmiotowo, jak narzędzie do
spełniania
zachcianek.
Od dziewiątki mamy do czynienia z autentycznym zezwierzęceniem, istotą świadomie
wykorzystującą ludzi i czerpiącą z podporządkowywania ich sobie niebywałą radość.
To pan stworzenia, to najwspanialszy i najpiękniejszy okaz na tej ziemi.
Od jedenastki postrzegamy bezkompromisowe niszczenie ludzkiej egzystencji.
Człowiek to „nic”, to „odpad”, który ma budować świat według ich planów i
zachcianek.
Przy trzynastce do akcji wkraczają ciemne siły i poprzez człowieka aktywnie
przebudowują ten świat tak, by nadal utrzymywał formę kazamatów, by serce łamała
nieprawość. To zło w ludzkiej postaci. I proszę nie dać się zwieść wystudiowanemu
uśmiechowi. To mistrzowskie aktorstwo, gra o waszą duszę.
Szesnastka jest kresem tej drogi. To Mag, prawdziwa potęga zła, która potrafi
zapanować nad każdym umysłem. Zresztą, z tej umiejętności skutecznie korzysta
każdy nieprawy od poziomu jedenastego. Stykając się z takim człowiekiem, jest się
narażonym na wielkie niebezpieczeństwo: na całkowite podporządkowanie, na
przenicowanie umysłu pod kątem jego chorych aspiracji. Uchwycicie to na skali jako
„ograniczenia”. Takim magiem był też Sai Baba.
Sprawdźcie ograniczenia (zaprogramowanie), jakim podlega wielu ludzi po
spotkaniu z nim, a raczej z siłami wokół niego zgromadzonymi, a bardzo się
zdziwicie.
Moc duchowa w walce na energie ma zasadnicze znaczenie. Zawsze zwycięża ten,
kto znajduje się na jej wyższym poziomie, bez względu na rodzaj energii. Tak jak
ilość nici decyduje o osiąganiu życiowych celów, tak moc o dominacji nad drugim
człowiekiem. Wykształcenie, siła mięśni, władza itd. nie budują tej mocy, mogą, co
najwyżej
być
jednym
z
jej
przejawów.
Wielu z was nieraz w życiu znalazło się w niezręcznej sytuacji, gdy próbowaliście
przekonać zwyczajnego egoistę do swoich racji. Okazywało się to niemożliwe z tej
prostej przyczyny, iż natura zła posługuje się potężniejszą energetykę. Żadne
argumenty, choćby najsłuszniejsze, żadne zastraszenia, choćby żywcem wyjęte z
kryminałów, nie są w stanie złamać woli złego człowieka.
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Ponieważ światem rządzą przede wszystkim ludzie korzystający z mocy przeciwnej,
nie ma, co się dziwić, że ich zwierzchnictwo w pracy daje się solidnie we znaki.
Gnieceni energetycznie podwładni dają się bezwzględnie wykorzystywać, poniżać i
okradać. Oprogramowani, uważają to za naturalny stan. Jednak to nie autorytet
zwierzchników ich przytłacza i pozbawia argumentów, ale ich przytłaczająca
przewaga energetyczna.
Ten sam schemat funkcjonuje między ludźmi o wątpliwej reputacji, czego
kryminaliści są wzorcowym przykładem, oraz masowo w religii i ezoteryce. To zresztą
doskonale współpracujące z sobą małżeństwo. Rzekomi przywódcy duchowi, którzy z
wystudiowanym uśmiechem wszystkowiedzącego mistrza tulą was do swej piersi
podczas afirmowania oklepanej prawdy, samą swoją wolą kodują w was
uzależniające programy. Potem bez sprzeciwu przyjmujecie ich wzorce zachowań,
spełniacie zachcianki, służycie osobą i pieniędzmi. Popadając w ruinę egzystencjalną,
niszcząc więzy rodzinne i dotychczasowe wyobrażenie o świecie, zdajecie się na łaskę
tych, dla których znaczycie dokładnie tyle, na ile się dacie „wycackać”.
Jedną trzecią osób przyjeżdżających do mnie na konsultacje stanowią właśnie
energetyczne kaleki, ludzie z wkodowanymi programami uzależnienia. A działanie
programów jest tak totalne, iż wielu nie wierzy w ich wykasowanie. W obawie przed
odwetem ze strony podłączeniowców płaczą, wiją się i błagają o pomoc, wcale jej nie
oczekując. Wielu straciło rodziny, wielu popadło w środowiskowe zapomnienie, wielu
zaprzepaściło dorobek swojego życia i stoczyło się na samo dno, ale ich łamana przez
diabelskie programy wola jakby nie wierzyła w cud ocalenia.
Proszę tego źle nie odebrać, bo nie o idee tu chodzi, ale o posługujących się nimi
ludzi, lecz największy odłam pokaleczonych przez programy ludzi, z którymi mam do
czynienia, stanowią uczestnicy kursów reiki. Choć samo praniczne uzdrawianie
zasługuje na szacunek, to prowadzący kursy są najczęściej energetycznymi
wtyczkami ciemnych sił. Za ich pośrednictwem wstawiane są kursowiczom kotwy,
które czynią z nich egzystencjalne Zambie.
Pokazywana w amerykańskiej telewizji audycja o inicjacji uzdrowiciela przez
mistrza reiki, który wypalił w umyśle adepta program uzależnienia widoczny jako
czarny punkt w środku głowy, nie jest atakiem medycznego establishmentu na tę
formę leczenia, lecz smutną rzeczywistością.
Także w Polsce zagnieździła się i doskonale działa grupa wszelkiej maści
nauczycieli uzdrawiania, którzy żerują na ludzkiej naiwności. Nie tylko pobierają stały
haracz za pracę swych uczniów, sięgający nawet połowy dochodów, ale licencją
okładają taki a nie inny rytuał uzdrawiania. Głoszą, że akurat ta konkretna technika
jest z woli Góry ich osobistą własnością (w rzeczywistości kopiują ją z wielu
dostępnych źródeł), więc za korzystanie z niej należy się im odstępne.
Dla wielu to bzdura, niemniej sami zainteresowani bardzo cierpią z tego powodu.
Nie mówię o nieoficjalnym bandytyzmie, ale o niepokoju, o ustawicznym stanie
zagrożenia, który chwyta umysł, gdy tylko pojawiają się myśli o boskiej
sprawiedliwości, o uwolnieniu z koszmaru, o zaniechaniu uzdrawiania.
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Osobiście rozmawiałem z kilkoma osobami z tzw. palestry ezoterycznej, które na
wystawnych bankietach szydzą z rzeszy naiwnych. Nie tyle drwią z ich ignorancji, co
za sprawiedliwy uważają układ, gdzie istoty „wyższe”, za jakie się uważają, mają
prawo wysługiwać się istotami „niższymi” z tej prostej przyczyny, że świat właśnie
tak został skonstruowany. O Bogu nie zwykli rozmawiać, uważając Go za uniwersalną
energię, na której robi się kokosy.
Podobnie funkcjonuje oprogramowanie. Samą reiki tak rytualnie ustawiono, by
zamknąć ucznia w niemocy, by uwierzył, że tylko zaliczenie wszystkich szczebli
wtajemniczenia da mu prawdziwą moc uzdrawiania. Rozumiecie? Od początku
wierzy, że moc znajdzie dopiero po zaliczeniu ostatniego wtajemniczenia. O długości i
kosztowności takich kursów, o błędności pojęć i tworzeniu rytuału tylko po to, by
wyłudzić jak najwięcej pieniędzy, nie będę wspominać. Po co? Niemniej sama idea
uzdrawiania jest słuszna, tyle tylko, że powinna zostać okrojona w treściach o 98%.
Ale wówczas za mało by się na tym zarabiało.
Wracając do mocy. Im wyższy poziom mocy, tym skuteczniejszy wpływ na osobę o
słabszej energetyce. I nie ma zmiłuj się aniele. Poziom duchowy świadczy o
charakterze, o moralności, o postrzeganiu Boga w drugim człowieku. Moc oznacza
stopień tej moralności. Proszę zauważyć, że Schodzący, bez względu na wielkość
duchową w energii przeciwnej, w ogóle nie korzystają z energii w tym obszarze. Taką
moc Góra nazywa „zawiązaną”. Co oczywiste, ich poziom duchowy w energii jedynej
jest również bardzo wysoki, podczas gdy ludzie nikczemni są tu co najwyżej
odnotowani w mocy powstałej i przeciętnej. W ten sposób łatwo się dowiedzieć, czy
mamy do czynienia z kimś wyjątkowym, czy też z pospolitym łajdakiem.
Reasumując: zwyczajowo sprawdzamy poziom duchowy i moc w energii jedynej,
przeciwnej i boskiej.
Człowiek powinien korzystać tylko z mocy jedynej, czyli pozostawać świadomie w
strumieniu. Oznacza to pracę nad miłością do siebie i do świata oraz umiejętność
utrzymania czystego umysłu. Dzięki temu potrafi on po sprowadzeniu czystego
umysłu do serca stworzyć kanał bratni, będący namiastką czakramu ziemskiego.
Ok. 17 nici jest potrzebnych do jedzenia, spania, oglądania TV. 35 potrzeba, by móc
już osiągnąć jakieś bardziej widoczne rezultaty ze swojej pracy. 50, by móc się już
czegoś skromnego dorobić. 100-120 to już możliwość większej kreacji (w
energetycznym zniewoleniu), którą często określa wyraźnie dostrzegalny walor
finansowy: mieszkanie, auto, jakaś mała firma.
Jednak ten świat jest tak skonstruowany, by człowiek nie mógł otworzyć swojego
serca w pełni, by nie potrafił korzystać z pełnej, odpowiadającej duchowemu
poziomowi ilości nici. Wszelkiego rodzaju węzły energetyczne, aktywowane przez
ukryte w ludzkim DNA kody, skutecznie zatrzymują go na granicy energetycznoduchowej wolności, którą jest osiągnięcie na 6 poziomie tzw. mocy DUCHOWEJ. Nikt
nie potrafił jak dotąd kasować tych kodów, przez co człowiek kierujący się sercem nie
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był w stanie uruchomić więcej niż ok. 150 nici. Nici są to obdarzone świadomością
emocjonalną i duchową energetyczne wiązki wypływające z serca, które realizują w
tle wielu wymiarów ludzkie cele. Zdobywają informacje, aranżują sytuacje, zmieniają
nawet rzeczywistość. Wystarczy pozwolić im działać, nie niszcząc ich pracy
działaniem umysłu, by tworzyły rzeczywistość pod kątem ludzkich marzeń. Niestety,
tylko jednostki mogły dotychczas korzystać z dobrodziejstwa wyzwolonej energetyki.
Człowiek, chcąc coś osiągnąć, jest zmuszany do uruchamiania drugiego centrum
energetycznego usytuowanego w drugim czakramie, który bazuje na mocy
przeciwnej. Tu nie obowiązują żadne węzły energetyczne. Wystarczy postawić na
egoizm, by uruchomić 150 nici, wykorzystywać innych, by sięgnąć po 500 nici,
niszczyć ludzką egzystencję, by wojskiem 1100 nici budować fabryki.
Innymi słowy samo serce i czysty umysł nie wystarczą, by w walce o własne
szczęście móc wykazać się całkowitą skutecznością. A w tej rzeczywistości nie liczy
się rodzaj użytej mocy i źródło nici, ale jej poziom i ilość wiązek energetycznych.
Dlatego nie ma, co się dziwić, że niezaradny mąż, leń i pasożyt, zdominuje
bogobojną, pracowitą małżonkę. Wystarczy, by stał się egoistą.
W tym zestawieniu siła kreacji oznacza wprost, w jakim zakresie człowiek buduje
swoją przestrzeń życiową ramieniem obu mocy. Jeśli opiera swoje sukcesy na mocy
przeciwnej, zawsze w mniejszym lub większym stopniu uderza swoimi działaniami w
innych ludzi. Płaci za to ciemną przemianą, która z wolna wypisuje go z rejestrów w
Archiwum Zrodzenia. Gdy przekroczy pewien próg, zostaje przejęty po śmierci przez
siły ciemności i po wysłudze lub od razu rozbity na niskowibracyjne pierwiastki
duchowe, z których ciemna materia buduje potem dusze swoich synów. Tak ginie, co
7 człowiek. Nie opłaca się, więc stawiać istnienia duszy na szali chwilowych ludzkich
zwycięstw.
Jeśli zaś człowiek posiada pewien poziom duchowy w mocy przeciwnej, ale nie
korzysta z mocy w tym obszarze duchowego zatracenia, oznacza to, iż w chwilach
zagrożenia potrafi dla dobra sprawy posłużyć się ową mocą, tyle tylko, że, na co
dzień z niej nie korzysta. I to są jedyne usprawiedliwione operacje w tym kole
czarnej matrycy.
Moc w mocy jedynej/przeciwnej
- ilość nici w mocy jedynej/przeciwnej
- poziom energetyczny w mocy jedynej/przeciwnej
- siła kreacji w mocy jedynej/przeciwnej
Energetyka
Ścieranie się z energiami innych osób.
Osiąganie celów jest energetyczne.
80% celów osiągamy dzięki energii własnej. Zablokowanie tej energii zmniejsza moc
człowieka – np. osoba o silnej mocy potrafi nas zablokować.
Nie należy zaglądać w przeszłość. Jezus nie posługiwał się umysłem, nie rejestrował
przeszłości.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

37

Należy żyć marzeniami i z entuzjazmem. Tu i teraz żyję radością i robię to, co lubię.
Cele realizowane są przez Moc. W morzu energetycznym możemy wykuć własna
drogę, własne cele. Otwierając naszą moc nie myślimy, bawimy się życiem, a
wówczas wszystko staje się realne – ale to musi być w harmonii energetycznej.
Spadek poziomu energetycznego niszczy nasze cele, trzeba budować wszystko od
początku.
Wspieranie wzajemne w celach, wzmacnia moc ich osiągania.
Ten, kto zgromadzi większą moc energetyczną - wygrywa (nie ważne dobry czy zły).
Niewiara – początek końca odpływu energii. W morzu energii uruchom swój cel, od
mocy energii zależy sukces.
W energii jedynej człowiek nie potrafi przekroczyć poziomu 6 (gdy ma zablokowaną
moc jedyną i nie pracuje nad swoim rozwojem duchowym). Ludzie z otwartym
sercem skazani są na przegraną, bo zło ich pokona.
W energii przeciwnej przekroczenie poziomu 6 jest znacznie prostsze – wystarczy
uruchomić egoizm, zło, podporządkowanie.
Podnoszenie mocy duchowej – czucie Boga w sobie, wyciszenie, subtelność, blokada
energii przeciwnej z wyczyszczeniem strony przeciwnej atakującej. Ludzie nie czując
tego, słabną i dobro się osłabia, a zwycięża zło. Zwycięża ten, kto zgromadzi większy
potencjał energetyczny.
Ciągła praca nad sobą, utrzymanie czystości serca. Jak ciemność przychodzi to
człowiekowi wydaje się, że to co robi jest właściwe.
NICI – wstęgi energetyczne ( nie rozpamiętuj przeszłości!)
Nasze nici ściągają informacje od innych ludzi – wtedy wiemy, że ta osoba coś knuje,
ukrywa itd. Tym sposobem inne osoby wpisują nam swoją ścieżkę losu, łamiąc
energetycznie wole drugiego człowieka. Może to zabrzmi złowrogo, ale: „Nie
interesuje mnie los innego człowieka, realizuję swój cel” – nie uruchamiając zła i
mocy przeciwnej.
To, co naprawdę mówił Jezus nie jest zawarte w Biblii. Wszyscy jesteśmy apostołami.
Nie ci apostołowie, którzy byli przy Jezusie pisali Biblię. Pisane to było na potrzeby
kościoła znacznie później niż żył Jezus.
MOC trzeba mieć, nici musi być odpowiednia ilość (ok. 300) aby osiągnąć cel.
Interesy rodzinne mają większą moc, bo jest wspólnota interesów, nici tworzone są
do tego samego celu.
Wszelkiego rodzaju ścieżki duchowego rozwoju człowieka, pognębiają człowieka i
stwarzają iluzje bycia dobrym.
Wyboru trzeba dokonać, a nie utrzymywać siebie w iluzji (jak np. ustawienia
Helingerowskie)
Kocham, wybaczam i wszystko zło, smutek, znika. Jestem szczęśliwy, radosny!
Ludzie nie potrafią żyć w radości w świecie marzeń, w które się wchodzi. I to jest.
Już, teraz!
Jestem czysty i dobry i realizuję te wartości.
Moc wzrasta wówczas, gdy nasze cele są czyste: chcę być szczęśliwy! Zaczynam od
siebie.
Natężenie pola energetycznego (gęstość pola energetycznego)
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Dwie osoby w energii jedynej się wspierają.
Energia przeciwna podporządkowuje człowieka z energią jedyną.
Posługujemy się mocą, ale trzeba pozwolić jej działać – a to znaczy, by jej zaufać! –
Nie myśleć, ale z a u f a ć !! I czekać.
Posługiwanie się mocą: pozwolić jej działać i odbierać sygnały. Człowiek, gdy myśli,
to nie myśli duch, ale ciało, czyli dodatek do niego, jakim jest mózg. Dusza nie myśli,
bo wie, ma czas na marzenia, ruch, radość. Gdy myślimy, to pojawiają się myśli,
które nie są nasze. Umysł jest hamulcem rozwoju. Gdy osiągnie się pewien poziom
wiedzy umysł trzeba odrzucić. W jądrze umysłu jest pułapka – Podświadomość (stara
baza danych – wszystko to, co przeżyliśmy na danym poziomie energetycznym). Gdy
staramy się coś zrobić, to cały czas wchodzimy w przeszłość. Świadomość, gdy
zagląda w przeszłość to czerpie z niej tylko potrzebne informacje. Żyjemy marzeniami
– nie rozpamiętujemy.
Sprawdzamy stan myślenia. Im większa inteligencja tym większa analiza.
W świadomości, nagle pojawiają się myśli, bo ona wie jak doprowadzić do sytuacji
korzystnej. Myśli czasem naprowadzają na cel.
Przy poziomie mocy 6 mamy wpływ na 4 osoby, przy mocy 9 już na 180 osób.
Siły łamiące człowieka wstukują mu swoje myślenie. Odwracanie uwagi od
zasadniczego problemu. Lęk, strach wprowadzają brak harmonii. Ważna jest odwaga
i pracowitość - bez odczuwania Boga jest to niemożliwe.
Nie można żyć relacjami z innymi ludźmi – to nie jest obojętność, ale świadomość, że
druga osoba ma prawo być taka jaka jest.
Musi istnieć totalna harmonia
energetyczna na poziomie 100% - wtedy świadomość podpowiada rozwiązanie.
Nie żyjemy innymi relacjami z drugim człowiekiem oprócz:
-

namiętności
przyjaźni
miłości
spełniania się w życiu

|
|
|
|

=> radość !

Trzeba przerobić wszystko, aby być człowiekiem. Ludzka moralność – to coś, co nas
trzyma w wewnętrznym konflikcie, to system. Grzech nie istnieje, istnieją jedynie
błędy energetyczne wobec drugiego człowieka sprzeciwiające się
Prawu
Duchowemu. U świętego nie ma moralności. Nie wszystkie zasady są błędne, ale źle
jest wówczas, gdy mają nas trzymać w konflikcie wewnętrznym.
Pokochanie do wybaczenia.
Nie przejmuj się, co będzie jutro, bo moc będzie to robiła za nas.. Trzeba być w
harmonii, bez relacji z drugim człowiekiem. Wszystkie potrzeby są związane z drugim
człowiekiem – bo tam jest Bóg, ale trzeba zacząć od pokochania siebie.
Realizacja celów:
Żyć, a nie kombinować, moc wie jak działać. Stać się dzieckiem – odkryć kreację,
tam nie ma słów. W marzeniach dziecko doświadcza, jest lekarzem, kosmonautą i
wierzy w to, że w życiu będzie to robić. Duch wie, nie pyta jak to osiągnąć. W
marzeniach jest wszystko możliwe – i to zostanie zapisane w życiu. Kreacja to jest
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wycinek – to jestem Ja, kreacja to jest całość, to marzenie. To, co pojawi się w
myślach staje się prawdą, ale musi to być otwarte! – nie zamykać się myślami. Nie
ograniczać zakazami dziecka (podejść inaczej).
Czy te nasze marzenia są właściwe,? Czy dadzą nam szczęście? Zapytaj, czego
chcesz sam – i spełniaj. Nie ograniczaj siebie w radości. Nie precyzuj – to jest
ograniczenie. Oddaję własne cele Bogu, by przerobił je tak, aby były dla nas
najlepsze. Pomagać ludziom, ale nie pasywnie, a raczej aktywnie (dawać moc,
aktywizować)
Atak ciemności idzie od tyłu za człowiekiem, z przodu jest galareta myśli innych osób
– atak na czakry. Gdy wchodzi się w relacje z drugim człowiekiem będącym w energii
przeciwnej atakuje nas ciemna moc.
Wyświetlać nasze marzenia na dużym ekranie! Nie żyć dniem wczorajszym i relacjami
z ludźmi. Wybaczyć innym i iść dalej.
Cherubinki – cząstki Ojca w nas, zabijamy je nieprawością, złymi myślami,
papierosami, brakiem dbałości o nasze ciało. (Jezus miał 700.000)
Gdy 130% naszego ciśnienia na marzenia idzie od nas zaczynamy realizować nasze
cele. Gdy to ciśnienie wynosi 160-170% człowiek non stop zmienia własne życie.
Jezus miał (193-198%).
Umieszczamy działanie w drugim człowieku zamiast w sobie. Gdy działanie
umieścimy w przestrzeni to samo się realizuje. Działanie uruchomione musi być
utrzymane, bo gdy spadnie moc, cele upadną.
POWŁOKI – może ich być 39. Stanowią tarcze ochronną, 40-ta jeszcze nie
powstała.
Jezus miał 7 powłok.
Człowiek karmiczny ma przeciętnie 1,2 lub 3 powłoki.
Działania uruchomione muszą być utrzymane, bo gdy spadnie moc, cele upadną. Gdy
kogoś uleczymy, a stracimy swą moc to osoby uzdrowione mogą z powrotem wpaść
w chorobę.
Technika Praenergii – Domanćić.
Dostęp do energii:
- człowiek zwyczajny
- człowiek w strumieniu
- człowiek w kanale od poziomu 9
Kto ma moc dostanie jeszcze więcej
Kto straci moc będzie mu zabrane.
Wzrost Cherubinków do 2 mln przy pracy nad sobą.
- Ciśnienie życia 1-5 pkt
1.
2.
3.
4.
5.

40

powijaki
pobudka
spoglądanie
działanie
wybuch
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- Ciśnienie śmierci
1. udawane
2. praktykowane
3. magiczne
4 potężne
5. Boskie (Boga Twórcy)
- Ciśnienie harmonizacyjne
Gdy się człowiek napina, nic nie może zdziałać, gdy zniknie moc i ciśnienie
Zwyczajny człowiek nie ma szans na starcie z energią.
Błędem jest uzdrawianie kogoś, kto odchodzi. Powołujemy tylko kogoś z żywych, a
nie ze zmarłych.
Cząstki duchowe są w roślinach, zwierzętach, człowieku, a nie w rzeczach martwych.
Wzrost mocy musi być połączony z odpowiednią myślą. To wówczas można cos
zmaterializować.
Ciśnienie materializacyjne:
1. wydumane 2.proste 3.(roz)ruchowe 4.modyfikujące
5. niestabilne 6. stabilne 7. trwałe
Jaką pozycję w świecie zajmujemy (SKALA MARIONETEK)
MARIONETKI (pochłonięci przez energie obcą)
7. żywy trup 6. zabita i martwa (po atakach sił ciemności)
5. podporządkowana 4. śpiąca 3. usypiana 2. ustępująca 1. śmiejąca się
AKTORZY:
1. zachęcony 2. pozyskany 3. prowadzony na scenę 4.radosny
3. grający swoja rolę 6. zaspokojony 7. szczęśliwy
SCENARZYŚCI I REŻYSERZY
1. odnajdujący ruch 2. poznający ruch
3. zastanawiający się nad losem i zmieniający właśnie go
4. zastanawiający się nad losem innych i zmieniający go
5 – zastanawiający się nad całością
6 – zmieniający całość
7 zwycięzca/reżyser
Odczytać można tych co mają czyste serca, a nie tych których pochłonęła ciemność.
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MASKI – skale łamania człowieka.
Dobro i zło może mieć taki sam wpływ
Huna/Deir ujmuje działanie człowieka, choć nie wiadomo jak to działa
Umysł należy odrzucić – umysł więzi, to grób i człowiek nie jest w radości
Grzech – to błędy energetyczne wobec drugiego człowieka
Zakaz zaglądania w dzień wczorajszy
Światło i tylko światło
Musisz swojego bronić – to jest wojna energetyczna. Twardości trzeba się
nauczyć.
„Zero” negatywnych emocji, „zero” wspomnień – tamten czas, który minął nie
istnieje.
Całe szczęście jest w drugim człowieku:
- w tym to ….
- w innym tamto …
- PRAWO zawiera:
-

miłość
odpowiedzialność
troskę
opiekę
bycie dobrym
bycie pomocnym

Aby z niego korzystać należy mieć cechy na poziomie harmonii energetycznej,
Duchowej, Stwórczej, Boskiej, Ducha Świętego i Prowadzącego.
Jednoczenie trzonu duchowego to takie wyrażenie sobą Prawa, by tu człowiek
emanował /wibrował energiami przynależnymi jego duszy i duchowi.
Powróconym wystarczy wyrażenie się w Prawie Duchowym.
PRAWO to możliwość korzystania z woli (mocy) Stwórcy na tych poziomach
(promień musi być aktywny przynajmniej w 50%, by człowiek mógł korzystać z
PRAWA)
- Mówcie, myślcie i czyńcie tak, jakby Jezus stał przy Was osobiście.
- Walczysz, gdy uznajesz prawa tego świata. Odrzucając je stwarzasz świat o
nowych prawach. Uznając słabość Sił Demonicznych pokonujesz je.
- Zabezpieczenie się na noc – Gwiazda Poranna to „Korona” Pana Bożych
Zastępów. Energia widziana jako ostro promieniujące światło z bardzo długimi
promieniami. Przed zaśnięciem powierzyć się opiece tej Sile, by także w innych
wymiarach być skutecznie strzeżonym przez Moce Najwyższego.
Nie trzeba powtarzać podczas nocnego przebudzenia.
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- Zabezpieczenie na dzień – Gwiazda Południa
- Jeśli jest się poza domem wystarczy uaktywniony ORIN (z okrągłym obrysem).
Wychodząc z domu wystarczy powiedzieć, że zostawiamy serce (energetyczne) w
Dziupli
- Po przebudzeniu wypełniać się światłością i powierzyć się opiece Gwieździe
Południa
- Budujemy, piszemy zawsze na białym tle.
- Głowica jest zawsze i z niej należy korzystać. Kula jest w Głowicy
- Wchodzić codziennie do Zdroju Życia (leżąc już w łóżku). W Zdroju Życia, życie
się cofa. Być w nim:
2-3 x dziennie przez 2-3 tygodnie
1-2 x dziennie przez 2-3 tygodnie
1x dziennie do końca życia
- Jeśli źle odczytałem to niech nie zadziała lub jeśli nie jest zgodne z wolą
Boga to niech nie zadziała.
- Ulga w cierpieniu – pytać czy mogę i w jakim stopniu, jeśli tak – otwieram kanał i
pozwalam Górze okiełznać.
- Leczenie dzieci – pytać Górę i „….I co jest sprzeczne …..”
- Podnosić energię jedzenia – prosić o błogosławienie i energia z Kuli
- CELE ŻYCIOWE – cel konkretny
- zaangażowanie
- wiara
- harmonia
Sprawdzać:
Poziom wiary: - posiadany %
- potrzebny %

(Ojcze proszę Cię….)

- CAŁĄ moją przeszłość uzdrawiam Światłem Miłości.
- Światłość oczyszcza miejsce jak odpromiennik. Wejść do pomieszczenia i działać –
Odchylam – wejść w te energie, odczuć i wykasować wszystkie energie, które
mogą człowiekowi zaszkodzić.
- Niech siły negatywne zostaną odprowadzone – prosić w Wieczerniku.
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- WOLA - sprawdzać poziom przepracowania
- Ściąganie energii przeciwnej – lewą ręką z góry do dołu ściągam energię
czarna mówiąc: ściągam to moja mocą (można do tego założyć czarna rękawicę lub
kryształową.
- UCZULENIA też ściągać
- Moja Cała Istota niech będzie w Światłości – kochani Opiekunowie czuwajcie
nade mną i cała moja rodziną.
- Z Praenergii wyłonił się Bóg. Praenergia – technika
- Zmieniać zapisy w przestrzeni.
- Sprawdzać swoje poziomy (na poziomie mistycznym)
- odpowiedzialności
- opieki
- troski
- miłości
- Przy zastosowaniu Światłości do uzdrawiania nie trzeba oczyszczać.
- „Tam dom Twój, gdzie serce Twoje
Tam miłość Twoja, gdzie oczy Twoje”
- Nie uruchamiamy WIARY przez umysł tylko zawierzając GÓRZE i naszej mocy,
wyłączając myślenie.
- W Jasną Płaszczyznę nie wejdzie nic z energii przeciwnej.
- Oddać Duszę Bogu.
- Rozedrganie emocjonalne daje lustro (odbicie)
- Nie walczyć z iluzją tylko ją odrzucać.
- Mam Moc – silna wiara
- Problem po jednej stronie ciała – problem energetyczny. Tę stronę uzdrawiać w
Zdroju Życia i pokasować wzorce na poziomie energetycznym, fizycznym i
duchowym. Wpis odczytać na skali, pokasować wzorce – sprawdzić w %
- Spotykając tych samych ludzi w różnych sytuacjach poznajemy różne aspekty ich
osobowości (a nie: raz „źli” a raz „dobrzy”).
- WIZUALIZACJA: - To co mam, a nie chcę
- To, co chcę, a nie mam
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- Rozmawiać z „fantomem” osób, którym chcemy wybaczyć.
- Zlecić Światłości kasowanie tego, czego mieć nie chcę, zablokować dostęp
złych ludzi.
- Oddawać problemy Rycerzom Okrągłego Stołu
- HARMONIA – być w niej oznacza wycofanie umysłu
- SYSTEM ODDECHOWY – zabezpiecza w czasie modlitwy
- PYTAĆ – na jakim poziomie zostałem zrodzony
- Wypowiadać imiona z miłością – wysoka wibracja. Z gniewem – niska wibracja.
- Symbole działają w obszarze zniewolenia, a jeśli wyjdzie się ze zniewolenia –
hamują. Nie bawić się w mantry, jantry.
- Pomieszanie języków – pomieszanie natur
- Istoty złe są wymazywane z rejestru zrodzenia jeszcze w życiu. Jeszcze za życia nie
są postrzegane przez świat duchowy, nie ma ich. Dostają strażnika ciemności,
trafiają do piekła, a potem są rozbijane. Powodują wzrost ciemności.
- Stwórca naszego Multiwersum, ewoluuje, ma coraz większą wiedzę itd.
- Ciemna materia jest totalnie zła
- Duch Ludzki rozwija się tylko jako dobro.
- Umbeel był stworzony jako przeciwwaga dobra, ale Stwórca zostawił w nim serce.
- Kody mamy w ciele fizycznym, a nie w duszy.
- Na naszej planecie rozwija się życie strukturowe – myśleć, działać tylko w określony
sposób.
- My dajemy energię do tworzenia nowych istot duchowych
- Matryca energetyczna – w brzuchu (drugi czakram)
- Ziemię otacza szara energia do 20 km w górę. W Polsce dysk z szarą energia pod
Poznaniem.
- Sama chęć bycia lepszym otwiera ośrodek serca.
- KULA jest z poziomu energetycznego z powyżej poziomu 5500, przekształca ludzko
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organizm. Sięgać do nie w uzdrawianiu, dodawać jej energii do jedzenia, picia.
Działa na poziom umysłu i świadomość duchową.
– Jasna Płaszczyzna zabezpiecza człowieka przed opanowaniem przez Ciemność.
- Wzorzec energetyczny trzyma całe ciało, przy utracie sypią się choroby. Wzorce
energetyczne znajdują się w Kuli, można je stamtąd sprowadzać siła woli lub
poprosić Istotę Świetlistą i Ona przyniesie
- Uczyć się szczęśliwie żyć i być Miłosiernym. Poziom energetyczny utrzymujemy
jasnością umysłu.
- Węzeł energetyczny – to energetyczne oddziaływanie na coś np. na ciemność (
włączamy blokadę). Działa na nici energetyczne, by działały (likwiduje lub
wspomaga). Węzły tworzymy sami – wizja w trzecim oku. Rysunków nie zginać
(nie składać)
- Brama – rozszerza 7-my czakram
- Węzeł energetyczny –- Od 9-tego poziomu proces przemiany wewnętrznej
wzrasta, a po dojściu do 13- tego poziomu – Miłosierdzia – kończy się Karma.
Korzystając z Mocy Przeciwnej np. egoizmu, hamujemy wzrost.
Egoizm między poziomem minus 6 – 9, a powyżej ludzie są bezwzględnie w mocy
przeciwnej.

Utwardzanie poziomu w DNA:
Odciąć się od świata zewnętrznego - ale wewnątrz siebie. Nie ulegać
negatywnym emocjom, nie tracić harmonii, kontrolować temperaturę wewnętrzną. W
przypadku spadku harmonii lub wzrostu temperatury zastosować technikę bociana i
wejść w stan modlitwy. W czasie utwardzania nie można spaść poniżej poziomu,
który chcemy zapisać na dłużej niż 11 min. Utwardzając dany poziom, podciśnienie
musi być zawsze o 1 poziom wyższy od tego, który twardnieje. Dlatego im wyższy
poziom utwardzamy tym trudniej jest nam ten wyższy poziom podciśnienia uzyskać i
utrzymać. Egoizm wyłącza dziuplę i przerywa twardnienie.
Czas utwardzania danego poziomu kształtuje się następująco:
40 dni (z poziomu energetycznego) lub 25 dni (czystym umysłem) w obszarze do
strumienia – poziom 3 do 5.
18 do 20 dni w obszarze strumienia – poziom od 6 do 8 (umysłem)
11 do 12 dni w obszarze kanału – poziom od 9 do 12 (w świadomości -poprzez
radość)
4 do 6 dni w obszarze od 13 do 15 (Duch)
3 do 4 dni w obszarze od 16 do 18 (Duch Całości)
10 do 11 godzin poziom 19 (Praojciec)
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Bez pracy nad sobą nie można wejść w wyższy poziom duchowy i wytworzyć
w nim wspomnianego podciśnienia umożliwiającego twardnienie poziomu niższego.
W okresie, gdy chcemy wzrastać, najlepiej powstrzymywać się od dokonywania
wyborów, które na długi czas mogą zatrzymać to o co nam chodzi. Nie zwracać
uwagi na myśli i negatywne emocje – totalna radość powoduje włączanie
świadomości. Trzeba stworzyć egzystencjalne warunki do tego by się to udało.
Można tez stworzyć swój wewnętrzny świat.
Prosić Opiekuna, aby sygnalizował nam spadek naszej harmonii czy poziomu.

WYRACHOWANIE
Tym, co zmienia jest sen. Ty jesteś snem, a Bóg Ojciec pozwolił, byś w sen,
jego marzenie podszył się i skorzystał z mocy snu, największej kreacji wszechcałości.
On wykuł moc zwycięstwa, której jesteś dzieckiem. Więc śnij, śnijcie, bo w waszych
marzeniach jest sens istnienia Bogów. Księga snów i życie zawarte jest w waszych
komórkach. Sen jest to radość przemiany.
WYRACHOWANIE – to choroba ducha, która nie pozwala na pójście ścieżką
duchową, gdyż jesteś trzymany w pułapce umysłu i nie masz włączonej świadomości,
a umysł nie pozwoli Ci na to. Medytacja jest udawaniem, że chce się wyjść poza
umysł, bo jak to możliwe, gdy cały czas pracuje się nad koncentracją, wizualizacją.
Trzeba wejść w świadomość, a nie jest to możliwe, gdy kierujemy się
wyrachowaniem. Człowiek wyrachowany, zawsze robi to, co przyniesie mu korzyść.
Interesuje się duchowością, ale tylko, dlatego, że ma z tego korzyść (bo uzdrowi
kogoś za pieniądze itd.)
Człowiek wyrachowany nigdy nie będzie świętym – wyrachowanie > 70%
Osoba wyrachowana nigdy nie osiągnie pokochania drugiego człowieka, wybaczenie
drugiemu człowiekowi. Przez wyrachowanie można wszystko popsuć i może zostać
zabrane to, co zostało nam dane.
Wyrachowanie musi zniknąć do 0%.
WYRACHOWANIE – to ukryte zło egoizmu, to jad zatruwający duszę, który
podstępną podwibracją pęta naturalne siły duchowe człowieka, pozwalając mu
wierzyć, że w swym wolnym działaniu podlega on wpływowi sił wyższych, gdy
tymczasem to UMYSŁ w kluczowych momentach przemiany sam nakłada
wykalkulowane pojęciowo pęta na świadomość, poprzez ukrywanie się w pasmach
łączących świadomość (czyli moc) z umysłem. Tworzy iluzję doskonałości ludzkiej,
ale nigdy nie pozwoli mu zerwać się z łańcucha umysłowego pierwotnego
oprogramowania. Wyrachowanie ginie w strumieniu ludzkiej prawdziwości , a nie
istnieje u świętego. Aby się tak stało, człowiek musi uwierzyć w doskonałość Bożą i w
to, że drugi człowiek jest autentycznie dzieckiem Boga.
Wyrachowanie to ograniczenie lub śmierć duchowej wolności. Osoby wyrachowane
poznać po rozedrganej amplitudzie głosu oraz zimnym spojrzeniu.
W głosie jest podpowiedź – w głosie jest Duch, jest to czysty zapis duchowy,
komórka budzi DNA. Te osoby stosują maski wewnętrzne, które nie pozwalają
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wyparować ukrytej wewnętrznej moralności. Wyrachowanie to fałsz w samym
centrum istoty ludzkiej, który tworzy doskonałe energetyczne i duchowe pozory
prawdziwego człowieczeństwa, a w rzeczywistości kotwiczy człowieka w samym
centrum przebiegłego umysłu. Jest to władza umysłu nad człowiekiem.
Wyrachowanie to wróg publiczny nr 1, wzrastającego samodzielnie człowieka, potrafi
on doskonale mówić o szlachetności, miłości, oddaniu, ale nigdy nie uruchamia tych
stanów, choć może się do nich zbliżyć.
Ludzie wyrachowani są w swej wizji bardzo niebezpieczni dla siebie i innych,
bo potrafią bardzo szybko i skutecznie zamknąć w iluzji mocy doświadczenia
pytających się o drogę ludzi – bo „nawijają” wiedzą więcej niż oni, a opowiadają
głupoty, bo tego nie doświadczyli.
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Streszczenie Videoblogu – Warsztaty Podstawowe część I
Wiedza innych jest tylko czymś wprowadzającym nas, otwierającym nas na
nasz wewnętrzny duchowy świat. Po odblokowaniu i oczyszczeniu sami jesteśmy dla
siebie duchowym kanałem objawień. W biblii nie ma nic ze słów prawdziwych
apostołów – nie byli to Ci, którzy te księgi pisali. Objawienia oznaczają, że wszystkie
informacje są ściągnięte z Góry poprzez wejście w te światy. Każdy warsztatowicz
jest apostołem.
Możemy być mistrzem – ale tylko własnego życia – nigdy życia drugiego człowieka.
Dążąc do ideału, sami ideałem nigdy nie będziemy. Dążymy do tego, aby w jak
największym stopniu wyrazić w sobie Boga, ale sami Bogiem nigdy nie będziemy. W
poszukiwaniu własnej drogi musimy się nauczyć widzieć poprawnie nie tylko ten
Świat, ale i widzieć tamten Świat Duchowy. My jednoczymy się z sobą na poziomie
Duszy, na poziomie Ducha i ściągamy sami informacje. 95% objawień jest
korzystaniem i wejściem w tamte światy przy pomocy własnych sił. Tymczasem kody,
oprogramowanie sprawia, że człowiek nie jest w stanie tego dokonać. A ponieważ nie
ma dostępu do tych informacji sam z siebie, musi posiłkować się tym całym
„bełkotem”, który go tutaj urabia, czyniąc z niego prawdziwego „zewłoka” –
egzystencjalne Zombie.
Tymczasem zło, które się w człowieku wyraża, potrafi w tym świecie osiągnąć
wszystko.

Omówienie Skali Poziomów Stwórczych
Na tej skali cokolwiek istniało i cokolwiek istnieje może zostać przez nas odczytane.
Jak wszystko powstało:
I. Na początku było PRAWO (na skali: tam gdzie jest symbol Anioła, Anioł jest
symbolem czystości). W tym wypadku mówimy o Prawie, którym jest PRAWO
WOLNEGO WYBORU (PWW) – ono jest totalne, niezniszczalne. Ono jest prawdą.
Albo inaczej mówiąc w tym wszystkim, co później było tworzone: Ono objawia się w
Prawdzie. Czym jest Prawda to trudno powiedzieć – bez wejścia w te stany duchowo.
We wszystkich kursach, na których zdobywamy informacje, nie osiągamy żadnego
oświecenia, wszelkie ćwiczenia oddechu czakramami, relaksacyjne – przy pełnym
otwarciu nas, do tego nie doprowadzą, możemy stać się jedynie łupem sił ciemności,
a w najlepszym przypadku wejść w harmonię, uspokoić się, wejść w stan relaksu, ale
to i tak nie jest droga, aby wejść w te obszary duchowe. Jest to dla człowieka
karmicznego niemożliwe. My (warsztatowicze) dopiero będziemy to uruchamiać. Ta
energetyka stanie się po roku 2012 standardem, a i tak zacznie się od bardzo małego
obszaru na kuli ziemskiej – w tym przypadku od 1/6 obszaru Polski. Nie ma
oddychania z góry do dołu czy z dołu do góry, zupełnie inaczej my otwieramy, czyli
wchodzimy w „tamte wymiary”. Zaczynamy zawsze pracę od własnego serca. Ale
jeśli serce przez znieprawienie jest zamknięte, człowiek taki nie jest w stanie wejść w
głębię. Człowiek, który ma serce otwarte, człowiek, który ma serce nie zajęte przez
Prawo Totalnego Podporządkowania, gdy wyraża miłość i braterstwo i czuje jedność
z drugim człowiekiem, taki człowiek zechce wejść w tamte obszary. To jest otwarcie
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prany – i nic tu prócz samego człowieka (jego samego) nie jest w stanie mu w tym
przeszkodzić:
- czyli najpierw otwieramy czakram serca
- później własną mądrością otwieramy trzeci czakram
- następnie cierpliwością piąty czakram
zaczynamy pojmować iż tak naprawdę chodzi o to by uruchomić moc własną i dzięki
tej mocy uruchomić w sobie miłość (trzecie oko) czyli zapanować nad własnymi
energiami. Dzięki czemu sięgamy do: czakramu pierwszego – czyli podstawowej
energii która do człowieka wpływa i łącząc go z kołem z czakramem korony (7)
jednoczymy się z całością:

Mamy, więc do pokonania trzy kręgi, trzy poziomy, trzy obszary by stać się jednym z
całością, czyli:
1. krąg rozumienia – szukamy, czytamy by znaleźć się w tej całości, bo bez
tego nie postąpimy dalej. Niestety takich dróg nie ma, bo kościół, masoni,
scientolodzy dają nam tylko pułapki, w które możemy wpaść i utknąć na
wieczność. Jezus był jedynym, który właściwie to ukazywał, Budda bardzo
dużo w tym zakresie zrobił, ale tylko wprowadzająco. W miarę dobrze
przedstawiał to jeszcze Jogananda. Reszta to chłam, totalne oszustwo i
mistyfikacja. Jak wiemy chodzi w tym wszystkim jedynie o „uwalenie”
świadomości człowieka na tej Planecie. Jeśli budzi się wspólna świadomość
wszystkich ludzi to takich ludzi nie można złamać i takimi ludźmi nie można
sterować.
2. krąg panowania – panujemy nad własną energetyką, nad cała swoja
istotą. Jednoczymy ciało z poziomem Duszy i wreszcie z poziomem Ducha.
Jak wiemy Dusza w ciele nie przebywa – i to jest wielki podstęp Szatana na
tej Planecie. Po prostu opanowali macierz i inne „przekręty” energetyczne
zrobiono.
3. krąg harmonii – czyli jedności z całością.
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Gdy będziemy dobrzy, gdy będziemy prawi, czakramy się same otworzą – nie
zajmujmy się nimi. Nie pompujmy ich energią, nie wchodźmy w żadne rebertingi itd.
Człowiek, który ma założone węzły karmiczne i kieruje się sercem – mocy nie ma.
II. Prawo się zindywidualizowało. Zindywidualizowanie Prawa w Mocy jest 3krotnie słabsze, ale Prawo to Prawo i wyraża się jako Prawo. Pamiętajmy, że to był
początek i wtedy jeszcze nic nie było. I Jezus powiedział to najbardziej trafnie i od
tamtych czasów najbardziej przekonująco: „Na początku było Słowo, Słowo stało się
ciałem”. Ale Ojciec nie jest ciałem, jest to potężna istota duchowa, choć w
przestrzeniach duchowych i on nie jest Duchem, ale przyjmuje parametry Ducha w
przestrzeniach duchowych. Po zindywidualizowaniu się Prawa – mamy tutaj OJCA
BOGA CAŁOŚCI – my nazywamy go PROWADZĄCYM i tak go nazywa Góra.
PWW ma wiele składowych, tam jest:
- prawo radości
- prawo zwycięstwa
- prawo totalnego szczęścia: wszystko, co w tym prawie powstawało zawsze
musiało się wyrażać w szczęściu. Wszystko, co było później tworzone,
musiało być wyrażone w szczęściu.
Ale Prawo ma to do siebie, że tworzy lustra, Prawo ma to do siebie, że musi
być doskonałe, że same w sobie i w zindywidualizowaniu Prowadzącego musiało
wiedzieć czy jest naprawdę najdoskonalsze – tak „tam” jest.
To samo dzieje się z Istotami Duchowymi, które kompilują tutaj z cząsteczek
Dusz i z cząstek Duchów Ludzkich – zawsze powstanie światło i cień. To, co jest
światłem ciemni zabijają, a to, co jest ciemne przechodzi na ich stronę i im służy. W
ten sposób powstali właśnie „Kropiki” (?) którzy tkają cała ciemną sieć w tym
świecie.
OJCIEC PROWADZĄCY jest cały czas totalnie szczęśliwy. Jest jednak jeden
problem – tu pojawia się samotność. Kiedy coś się indywidualizuje, stara się poznać
samego siebie. Stara się w tym szczęściu być samym sobą itd. itd. W wymiarze
kosmicznym przekłada się to na stworzenie czegoś, co towarzyszy, dlatego w OJCU
PROWADZĄCYM powstał zamysł stworzenia przyjaciela – kogoś, kto będzie mu
równy, z kim będzie doświadczał pełni szczęśliwości. Mimo iż był cały czas szczęśliwy
ten parametr samotności wyznaczył mu następne kroki działania. Tak, więc z Ojca
Prowadzącego powstaje:
III. DUCH ŚWIĘTY,
Duch Święty to jest zarazem NICOŚĆ i jest to zarazem MATKA BOSKA. Jest to taka
energia, która rodzi potem następne nowe – czyli mówimy tutaj o schodzeniu w
niższe poziomy. Ciągle jednak Ojciec Prowadzący i Duch Święty to jest jedno i to
samo. W przenośni nam pokazują NICOŚĆ jako naczynie w Oceanie Ducha
Świętego, w którym jest wszystko. NICOŚĆ (NIC i STWÓRZ). Ktoś, kto jest tu z
poziomu Prawa, może wszystko stworzyć z tym, że jeszcze nie wiadomo, co
stworzyć, bo nic nie ma. Ktoś, kto z poziomu istoty doskonalącej się (a jeszcze takich
nie ma) tu dojdzie, a będzie w Oceanie Ducha Świętego będzie mógł, – jeśli w nim
wyrażą się pewne

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

51

parametry – tutaj wszystko tworzyć. Do poziomu Praenergii, która działa w Oceanie
Ducha Świętego można dojść wieloma drogami. Jedną z tych dróg jest Droga
Otwartego Serca i uczy nas tego Jezus. Z Jezusem stykamy się w mieście ORIN.
W Ocenie Ducha Świętego pojawił się tylko jeden parametr Odpowiedzialności
Za co? Za to, by wszystko, co będzie stworzone, a tu dojdzie – myślało tylko o
jednym i wyrażało się tylko w jednym: w potrzebie bycia w totalnej radości i wolności
– tak samo jak i Ojciec. Nikt nie dojdzie tutaj, jeśli jest ból, jeśli jest cierpienie i jeśli
jest zagubienie. Musi autentycznie rozumieć, czym jest radość i czym jest Prawo
Wolnego Wyboru. Jeśli tego prawa nie stosuje w stosunku do jakiejkolwiek istoty
(rzeczy) stworzonej przez Boga – nie będzie potrafił tu wejść.
Tu w Oceanie Ducha Świętego powstaje tzw. Kosmiczne Łono (III) – to
jest już drugie zejście OJCA w nim samym. Powstaje, więc jakby taka iluzyjna
przestrzeń – Łono w ODŚw. w którym ma zrodzić się BÓG TWÓRCA. Czyli innymi
słowy dzieło stworzenia całości – by PROWADZĄCY nie był samotny ma spocząć na
jego Synu – na BOGU TWÓRCY. Prawdą też jest, że takich Synów powstaje Trzech.
Prawdą też jest, – bo PWW musi się poznawać, że jest stworzone lustro, czyli w tej
rzeczywistości, gdzie powołał BÓG PROWADZĄCY trzech Synów (my będziemy
mówić tylko o jednym, który stworzył nasz świat – ELOHIIIM) tworzone jest też
lustro, tworzona jest rzeczywistość w PRAWIE TOTALNEGO PODPORZADKOWANIA
(PTP). Tam też tworzy BÓG OJCIEC trzech Bogów. ON musi wiedzieć, czy to, co jest
tutaj (w PWW) jest naprawdę doskonałe: radość, wolność, której doświadcza musza
być idealne. A to coś, co tutaj powstanie będzie do tego poziomu dążyć, musi
opowiadać się za tym – musi dokonać wyboru (PWW). Tamta rzeczywistość, niczym
w lustrze musi pokazywać, co jest złe, by móc później metodą teoretyczną rugować
to w procesie wzrastania. Czyli mamy w tym miejscu: OCEAN DUCHA ŚWIĘTEGO –
gdzie nie ma nic, gdzie ma powstać potężna istota, która będzie tworzyć wszystko –
BÓG TWÓRCA.
W ODŚw. gdy powstaje Łono, tam tworzą się nowe parametry. Ta cała
odpowiedzialność, która jest w ODŚw – w Łonie przez Matkę Boską jest jakby
rozczłonkowana. Mamy, więc tutaj:
- odpowiedzialność
- troskę
- opiekę
- miłość
Innymi słowy, jak coś będzie chciało tutaj wejść - bez zawarcia się tych czterech
elementów, nie będzie mogło w ODŚw doświadczyć pełnej odpowiedzialności – bo
odpowiedzialność z poziomu Łona jest mniejsza od tej głównej. Więc ktoś, kto chce
tutaj dojść musi być: troskliwy, opiekuńczy, miłujący i odpowiedzialny za siebie i
całość. … Watykan jest?.... Dlatego tu nikt z nich nigdy nie doszedł. Doszedł Jezus –
ale On nie należał do kościoła.
Wyobraźmy sobie, w jaki sposób powstał BÓG. Mówimy tu już o poziomach
Boskich – coś, co leży poza Prowadzącym. PROWADZACY to jest jednocześnie:
DUCH ŚWIĘTY i jednocześnie ŁONO – w sumie jest to naprawdę ON.
Jak się do Prowadzącego wchodzi do Groty Lodowej to ma On kilka obliczy:
- jedno statyczne: jak potężny ATLAS, który trzyma nad sobą całość i dba o
to, aby wszystko, co się będzie tutaj, w tej kuli (w nim, w ODŚw) stworzone
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doświadczało pełni radości (troska, opieka, miłość i odpowiedzialność), te parametry,
jeśli zawrą się w jakiejkolwiek istocie staje się Ona doskonała. Ale ta doskonałość ma
różne poziomy. Jest doskonałość ludzka, jest doskonałość astralna itd. itd. My
dążymy do doskonałości ludzkiej – możemy być doskonali tylko z poziomu człowieka.
Człowiek uważa, że Jezus był Bogiem – nie! Jezus był doskonałym
człowiekiem i był posłany do wykonania pewnego zadania. Gdyby był Bogiem to – w
przenośni- nie zostałby ukrzyżowany (po prawdzie nie został ukrzyżowany). Nie
uciekałby z Marią Magdaleną i czwórką swoich dzieci do Tybetu. Gdyby był Bogiem
nie pozwoliłby na to, by jedno z jego dzieci umarło – choć miał umiejętność
powoływania z martwych. Gdyby był Bogiem nie pozwoliłby na to, by Apostołowie,
czyli warsztatowcy, którzy sięgnęli po pewną moc byli eksterminowani. Był
doskonałym człowiekiem, a to ma pewne swoje ograniczenia. Ponieważ Jezus był
człowiekiem, mógł dać władnym tego świata jedynie nauki, a więc zmusiłby ich do
pracy nad sobą, a oni chcieli jedynie bogactwo i lenistwo.
W Biblii nie ma żadnych słów prawdziwych Apostołów, ale gdy mówimy o
apostołach ciągle mamy na myśli ludzi, którzy sobie wówczas nie poradzili, system
ich złamał. Eseńczycy byli sektą i te sektę załatwiono totalnie. Obecnie również
System próbuje to zrobić, ale się to nie uda, ponieważ przyszły czasy, które dają nam
Moc, moc, której wtedy nie było.
Przeciętny poziom objawień współczesnych warsztatowców to 70%. Piotr miał
40%, Jan 80%. Tego się boi kościół – bo ściągamy wiedzę, która ich demaskuje i
czyni bezużytecznym. W powstałym ŁONIE rodzi się Źródło Życia – powstaje
DZIECKO (pokazują nam to jako dziecko półroczne, ale w krystalicznym łonie).
Tutaj to małe dziecko zaczyna wzrastać, budzi się – pokazali to jako Istotę
wyrastającą z ODŚw. Wyobraźcie sobie NICOŚĆ, która trzyma cała zawartość tego
Oceanu – jest to iluzja, ale prawdziwa, bo tak jest. I wyobraźcie sobie, że z tego
ŁONA, z tej małej przestrzeni w tym Oceanie powstaje BÓG, rodzi się, wynosi,
wypiętrza, wznosi do góry i swoją szatą kotwi w tym Oceanie, rozchyla swoje ręce,
otwiera oczy, widzi i wie. To jest w pełnym majestacie, w pełnej wiedzy, w pełnej
mocy SYN OJCA – to jest BÓG TWÓRCA, jedyny, który ma prawo tworzenia.
Wszystko, co zostaje potem stworzone, nie ma prawa tworzenia tylko stwarzania –
przekształcania tego, co przez BOGA TWÓRCĘ zostało zrobione. To samo tyczy się
człowieka – my nic nie tworzymy, my tylko możemy stworzyć cos z czegoś, co już
istnieje.
Teraz w tym ODŚw. ten zrodzony BÓG, który ma coś zrobić, coś co będzie
dążyło do tego, by OJCIEC w swojej radości nie był sam – ten BÓG
wytwarza/stwarza PRAENERGIĘ. Praenergia jest techniką, to jest cos takiego, że
kiedy w ODŚw nie ma nic…. – klik! I już coś jest. Ale to „coś jest” jest już
energetyczne, natomiast tworzywem w ODŚw jest Praenergia, ale tego nie ma, gdyż
nie ma nic. Dlatego Oni mówią: „nie zajmuj się tym problemem, to jest naprawdę
technika. Dlatego ludzie mogą nie tylko „drogą otwartego serca”, ale również innymi
sposobami np. korzystając z sił przyrody, korzystać z techniki z Praenergii – dlatego
mają czasem takie zdumiewające rezultaty w uzdrawianiu. Każdy z warsztatowiczów
ma już tę technikę w rękach.
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BÓG powstał, ma technikę i przystępuje do tworzenia całości (na skali
przechodzimy do okienka powyżej). Tam gdzie jest „I” powinien być znak „Ω”
przerwany z prawej strony – i w tym miejscu jest 12 złotych kresek – Omega jest w
tym przypadku trzynasta kreską. Tak naprawdę jest to iluzyjny znak Ω, bo tu
mieszają się ze sobą trzy koła:
- góry i dołu
- wejścia i wyjścia
- początku i końca
i jeśli one się właściwie ustawiają, to w tym ruchu pojawia się znak Ω i •. Jak ktoś
wejdzie w ten punkt – może wszystko. Jezus wchodził w ten punkt, ale tez nie mógł
wszystkiego, miał tu pewne ograniczenia, ale był pełnym Posłanym. A jak na razie
Posłanego na Ziemi nie ma, choć nad tym ciężko pracujemy, żaden z nas nie
osiągnął mocy Jezusa. Mimo to do tej pracy związanej z końcem 2012 roku przyszło
tutaj 10 osób, które mogą zostać Posłanymi. Dwóch w tej chwili pracuje na ten
sukces i zobaczymy, komu się uda.
Tu gdzie mamy BOGA, tu gdzie mamy GŁĘBIĘ, po raz pierwszy powstaje
przestrzeń, ta przestrzeń niby malutka, ale ma 10ⁿ poziomów (n – jest tu potęgą 87
cyfrową). Trudno to nawet matematycznie wyrazić. To jest cos niemożliwego,
niezgłębionego, ale mamy po raz pierwszy do czynienia z przestrzenią – czymś, co
jest – ale nie ma tu jeszcze energii. Natomiast powstaje moc rzeczywista. Tutaj BÓG
wydziela z siebie 12-cie części, które nazwał ARLONAMI. To są potężne istoty, one
tworzą plan, dzięki któremu ma powstać całość. Czym są ARLONOWIE? To są
oddzielne cząstki BOGA, to są jego ręce.
Ciało ludzkie, jak nie ma w sobie obudzonego IQ w DNA też myśli:
Ciało ludzkie ma 8,5 IQ, ręka 4,5 IQ, palec 0,8 IQ – to wszystko myśli.
Np. drapię się po głowie – ale to jest moja myśl, mój zamiar, jednak mojej ręce do
„głowy” nie przyjdzie, że ja ten ruch, tę czynność wymusiłem na niej. Jej się wydaje,
że to ona chce i że to ona pracuje nad tym, by palce się odpowiednio ułożyły itd.
Bladego pojęcia nie ma o tym, że to jest moja wola – ale ona działa. Gdyby ona się
teraz zderzyła z twarzą drugiego człowieka, to jej się będzie wydawało, że to jest
atak, choć to zrobiłem ja.
To samo jest z Duchem Ludzkim. Duch Ludzki, który śni życiem, gdy kotwi się
w przestrzeni energetycznej – bo musi się zetrzeć z energią emocji – wydziela z
siebie (albo produkuje) pośrednika – Duszę. DUSZA o DUCHU nic nie wie, ciało o
Duszy nic nie wie, ale Dusza o ciele potrafi dużo wiedzieć, natomiast Duch wie o
jednym i o drugim. To samo jest z ARLONAMI i z BOGIEM.
ARLONOWIE przystępują do pracy. Oni z tego obszaru wydzielają jeszcze
mniejszą przestrzeń i nazywają go CISZĄ. I BÓG i ARLONOWIE i CISZA – to jest
ciągle jeszcze BÓG TWÓRCA – wszędzie jest ta troistość. I tutaj w tej ciszy powstają
ZASADY. Wszystkie zasady tworzenia czegokolwiek, co kiedykolwiek tutaj w tej
rzeczywistości u BOGA ELOHINA (Eloooohiiiiiiiiinnnn) powstanie. Ta przestrzeń ma
10ⁿ poziomów (n – potęga 51 cyfrowa). W CISZY znajduje się tez MACIERZ.
MACIERZ jest czymś, co dokładnie zapisało ewolucję duchową. Wszystko, co
kiedykolwiek będzie się doskonalić – a doskonali się tylko STWÓRCA i DUCH LUDZKI
54

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

(żaden pierwotniak, żadna roślina czy żaba) – wszystko to ma tutaj swój dom i
konkretny zapis. Dlaczego to zostało zmienione – powiemy później, gdy będziemy
mówić o Panu Przeciwieństw. Natomiast wszystko to, z czym mamy do czynienia
tutaj – a to żyje, to są aktywne cząstki, ale nie cząstki duchowe – to są cząstki
obdarzone świadomością, ale aktywną. Ściana, piesek, kwiaty itd. to są dekoracje –
Góra nazywa to Światem Przekształceń, w skrócie Oni na to mówią: ŚWIAT
MROKU, – ale tak naprawdę roziskrzonego. To coś, co pozwala nam trwać, być
szczęśliwym itd. Ale my ścieramy się, ale my wzrastamy tylko poprzez interakcję czyli
przez właściwe odczucie jedności z drugim człowiekiem.
Teraz już schodzimy do Poziomów Boskich. Siłą Arlonów, ich mocą rzeczywistą
– a stworzyli wszystko w CISZY – powstaje pierwsza przestrzeń – to jest ta właśnie
Czarna Kula na skali – Energia Przeciwna. Zawiera tylko 10ⁿ poziomów (n-potęga 9cio cyfrowa). Z tej energii przeciwnej wydzielany jest jeszcze mniejszy obszar, który
zawiera ENERGIĘ JEDYNĄ – tę właśnie z której powstała Dusza Ludzka i to
zawiera już tylko 10ⁿ potęgi poziomów ( n=100 001). Z tej już przestrzeni powstaje
kolejna, malutka, zawężona posiadającą tylko i aż 10ⁿ (n=1001) poziomów, gdzie
znajdują się wszystkie rodzaje energii – czyli innymi słowy pochodne energii jedynej i
pochodne energii przeciwnej. Tu powstaje właśnie przestrzeń, którą widzimy, która
możemy doświadczać. Tę przestrzeń Góra nazywa Pokojem Zabaw. Wyobraźmy sobie
taki gigantyczny pokój zabaw, gdzie są klocki, gdzie jest wszystko to, dzięki czemu
można cokolwiek stworzyć, czyli przekształcić.
I tutaj BÓG TWÓRCA powołał do życia STWÓRCÓW. Wszystko to, o
czym ogólnie – prócz Jezusa – ujmują i mówią te trafne religie odnosi się do
STWÓRCÓW, nie do BOGA TWÓRCY i nie do OJCA WSZECHRZECZY. Tego nikt nie
pojmował, bo nikt w te poziomy głębi nie wchodził. Apostołowie, jak widzimy wcale
tacy doskonali nie byli (ale byli wyjątkowi) – mogli tutaj właściwie się odnaleźć, mogli
pewne rzeczy zrozumieć. Gdy będziemy się odnosić do autentycznych przekazów
Apostołów (nie jest tu mowa o Biblii) są tam rażące błędy. To, co otrzymywali (choć
Jezus uczył wahadełkowania) – oni tego nie sprawdzali. Właściwie też nie musieli,
gdyż wówczas liczyła się nie semantyka, ale idea – to było ważne - odnalezienie Boga
w człowieku, a to było zamknięte. Kojarzono to z UFO, kojarzono z bożkami żywymi,
tak samo jak dzisiaj się to robi, kiedy się stara wmówić człowiekowi, że żywy
człowiek (np. Papież) jest ideałem, a przecież jest wyraźnie powiedziane: „kto się
wywyższa, ten przepadnie”
Kim jest STWÓRCA?,
tak naprawdę jest tak niedoskonałym dzieckiem jak my w stosunku do Stwórcy. I to
właśnie Stwórcy i tylko Stwórcy są tymi, którzy mają się doskonalić, którzy mają
budować takie cudowne światy, by ciągle ewoluując w PWW, odczuli potrzebę
radości, bycia w niej i nauczyli ją utrzymywać w jakichkolwiek warunkach, by oni
kiedyś pokonali następne poziomy w przestrzeniach boskich i pokonując te kolejne
poziomy głębi stanęli przed Bogiem Twórcą i powiedzieli „cześć Bracie, jesteśmy
cudowni – nasz Ojciec Prowadzący nie będzie samotny.
Przyjrzyjmy się teraz następnemu poziomowi, gdzie mamy Stwórców – ich
powołał BÓG TWÓRCA w ilości 10ⁿ (n=13). Jest to ogromna ilość. Każdy z nich
tworzy multiwersa, czyli przestrzenie, w których może się doświadczać. Klocki do
budowy światów, wszechświatów, galaktyk – ma, musi to wszystko poukładać po
swojemu.
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Stwórcy tworzą światy:
-

zewnętrzne w zewnętrzu
wewnętrzne w zewnętrzu
zewnętrzne w wewnętrzu
wewnętrzne w wewnętrzu

Dla istot tam ewoluujących jest to obojętne. Tak jak tutaj dla nas, jest to taki sam
obraz dla nich – jest to doświadczenie Stwórcy.
Przyjrzyjmy się teraz jednemu Stwórcy, który się nazywa LENARI. LENARI,
stworzył właśnie całe to Multiwersum składające się z 7 wszechświatów – i właśnie w
jednym z tych wszechświatów znajduje się Galaktyka z naszą Planetą. Lenari sam
zawarł się w 10ⁿ (n=21) poziomów i sam jest też trójistny. Ma tutaj poziom Krzyża –
czyli 10ⁿ (n=15) i ma tez poziom atomowy: 3 mld poziomów. To jest ciągle ON.
Stwórca LENARI. Przystąpił tez do tworzenia poziomów stwórczych – co to znaczy?
Najpierw stworzył pierwszy poziom, gdzie mamy – 3 mln poziomów. Potem milion
poziomów.
I ten ostatni poziom stwórczy 389.000 poziomów – to jest właśnie to multiwersum ze
wszystkimi światami jakie się w nim zawarły. I tu właśnie w tych przestrzeniach na
tych planetach. Stwórca musi się rozwijać, musi ewoluować, musi poznać, czym jest
doskonalenie się, czym jest pełne wyrażanie się w PWW.
I tutaj ma 2 sposoby wzrastania:
- albo sam na danej Planecie, będzie żył jako Jeziorski, potem Kowalski potem
Marciniak itd. Potem na innej Planecie jako Blu Blu Blu, Ble Ble Ble itd
- albo wprowadzi tu model, który wykorzystał Bóg Twórca – Czyli Ducha
Ludzkiego. On może rozwijać się poprzez Ducha Ludzkiego – a więc w jednym
i tym samym czasie dokładnie doświadczać w pełni, życia: Kowalskiego,
Jeziorskiego, Marciniaka, Blu Blu Blu, Ble Ble Ble itd. Innymi słowy Stwórca tu i
teraz doświadcza całości, dzięki czemu skraca ten czas.
Bo gdyby tylko chciał ewoluować na tej planecie, a cała reszta to byłyby tylko roboty
duchowe, a On byłby w pełni tylko Kowalskim – to ile wcieleń na to by potrzebował?
To tę Planetę „obskoczyłby” przez ile miliardów lat? A tymczasem On w jednej chwili
doświadcza życia każdej istoty doskonalącej się w swoim multiwersum. To jest
potęga. Dzięki temu On w swoich poziomach wzrasta i zbliża się do Boga Twórcy,
dzięki czemu kiedyś wstanie przed Bogiem, Ojcem Wszechrzeczy i powie „Cześć
Bracie. Jestem. Teraz będzie zabawa na całego” Tak właśnie jest. Światy powstały po
to by była totalna radość. Wszędzie tam gdzie zabija się obecność Ojca, wprowadza
się ból i cierpienie.
Co to znaczy wzrastanie przez Ducha Ludzkiego?
Nagle pojawia się ten nasz „zawodnik” – czyli my sami, człowiek karmiczny. Mówimy
tutaj o istocie duchowej, która jest oddzielna. Wbrew pozorom Duch Ludzki tak samo
doświadcza całości jak i Stwórca, choć nie ma pojęcia o tym, że jest takim
„telewizyjnym ekranem”, poprzez który Stwórca przez tego Kowalskiego wzrasta, ale
Duch Ludzki jest doskonały – został stworzony na obraz i podobieństwo Boże – Boga
Twórcy, a Bóg Twórca został „wyrżnięty” z Ojca Wszechrzeczy. Ojciec, Syn i Duch – a
wszystko to jest wyklute z Oceanu Ducha Świętego – to jedno. Jeśli człowiek dociera
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sam do przestrzenie ducha – czyli samego siebie, czuje że jest wspaniały. Jak potem
ten człowiek będzie patrzył na innych i zobaczy ich ból i cierpienie i przejrzy (bo z
poziomu Ducha widzi się wszystko) jak machina uwala człowieka pozorując jego
szczęście – a go zabija, niszczy, bo robi z niego egzystencjonalne Zombi – taki
człowiek nigdy nie spocznie nim tego wszystkiego nie naprawi.
Jak ewoluuje człowiek?
Człowiek ewoluuje od samego dołu – i tutaj idziemy na sam początek skali Poziomów
Stwórczych. Ogólnie wiemy, że tak naprawdę snem życia – bo przecież jest Księga
Snów Ojca i Duch Ludzki ma własną Księgę Snów – ewoluuje tylko Duch Ludzki.
Ale Duch Ludzki musi ewoluować w przestrzeniach materialnych, bo tylko one są w
stanie utrzymać energię emocji – a nad nią na samym początku trzeba zapanować.
Duch Ludzki to Duch – on nie ma nawet w sobie cząstek energetycznych, jak się on
może przejawić w tej materii? To jest niemożliwe. Dlatego Duch jak ma tylko
umiejętność uruchamia energię (technika) – może się wówczas ukazać. Duch
Ludzki tworzy, więc coś na kształt duszy i dopiero ta Dusza jest w stanie zasilić
ciało fizyczne.
------------ o ------------Nigdy nie powstanie żaden człowiek, jeśli ciało fizyczne nie będzie zawierało
właściwych kodów, właściwych wzorców energetycznych. Te kody są zawarte w
macierzy, a powiela je ludzkie DNA. Innymi słowy: jeśli ktoś, kiedykolwiek stworzy
drugiego człowieka biologicznego – nie będzie to ten sam człowiek (biologicznie tak,
fizycznie tak, ale dusza będzie zupełnie inna). Czyli nie możemy mówić tak jak na
filmach sci-fi, że będziemy hodować ludzi po to, aby mieć „części zapasowe” –
organy, bo byłoby to morderstwo. Już w czasie II wojny światowej, pewna niemiecka
firma, eksperymentując na więźniach w obozach, znalazła sposób jak pobudzić
ludzkie DNA, by wszystkie organy w człowieku odrastały, ale to odrastanie
biologicznie trwało tak samo długo. Dzisiaj opracowali już inhibitory (przyspieszacze)
dzięki którym ręka potrafi w 3 lata odrosnąć. Czemu się o tym nie mówi……? Bo
przestałby człowiek cierpieć. Co się stało z lekarzami, którzy chcieli te ideę w USA
ogłosić? Jednego dnia wszyscy zniknęli. Tak samo jak Tesla, który dał światu
darmową energię – został zamordowany. A dzisiaj korzystając z jego technik
produkuje się urządzenia, które potrafią zmieniać klimat na całej kuli ziemskiej i
„uwalać świadomość człowieka” Te urządzenia i to, co się dzieje, w ciągu 40 lat
totalnie załatwia człowieka na tej Planecie, nie będzie się już można podnieść. Jeśli
do tego czasu nie powstanie jakiś kraj, w którym będą sami święci – nie powstanie
moc, by to zmienić.
------------ o ------------- cd Skali Poziomów Stwórczych
Duch Ludzki otwiera swoje oczy – czyli innymi słowy z łona wyszedł Kowalski,
otwiera oczy i mówi: „jestem” i zaczyna poznawać ten świat. Innymi słowy idziemy
na początek skali Poziomów Stwórczych – tu gdzie jest punkt „0”. Od „0” do „9”
poziomu stwórczego mamy tzw. energię emocji. Człowiek tutaj musi nauczyć się
przekształcać te energię – i właśnie tu toczymy cały czas bój z ciemnością,
właśnie tutaj załatwiają człowieka, załatwiają Duszę i później opanowują z tego
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poziomu Ducha Ludzkiego wytracając go raz na zawsze. Człowiek tu w tej przestrzeni
jako fizyczny – i od razu w tej poczekalni astralnej zalicza od razu 3 poziomy (trzy
poziomy istnienia) - tu gdzie jest energia emocji, tu gdzie jest serce i tu gdzie jest
umysł – do 29-tego poziomu stwórczego. Co to oznacza… to oznacza, że człowiek w
prawie PWW ma tak przekształcając energie emocji, by nadać jej wartość serca i robi
to oczywiście umysłem, musi wiedzieć jak – to jest takie parcie. Jeśli człowiek
pozostaje w zgodzie z Górą – a pierwotny człowiek cały czas ma kontakt ze swoim
opiekunem, wtedy wie, o co w tym wszystkim chodzi i staje się cudowny.
Zobaczmy jak wygląda podstawowa struktura energetyczna człowieka:

- energia, która wpływa do człowieka jest neutralna, wpływa od dołu przez
czakrę podstawy (pomijam czakry stóp, które tez są zasilane energia z sił przyrody z
ziemi – dlatego tu tez się robi pewne odcięcia i człowiek słabnie), tylko od człowieka
zależy czy przepuści ją –uwaga – przez jeden z dwóch ośrodków który jest w nim:
albo ośrodek energii przeciwnej (w tzw. mózgu jelitowym (brzuchu) jest zawarta jak
wiemy matryca, tu też jest zawarty program PTP), czy tak będzie umysłem nad sobą
panował, by nie dać się oszukać i zrobić w „konia” przez obowiązujące prawo
moralne (matryca PTP), ale przepuści je przez serce prawem energetycznym –
gdzie jest miłość, braterstwo, jedność, poszanowanie, tolerancja, gdzie jest odczucie
jedności z człowiekiem - ale na tej skali miłości. Jeśli to mu się uda – ciągle w życiu
dokonując wyborów (bo matrycy nie można całkiem skasować), trzeba się nauczyć
dokonywać wyborów, to nauczy się w życiu kierować jednak sercem – taki człowiek
gdy osiągnie w życiu pewien stały poziom – na 13-tym poziomie stwórczym, nie musi
się już więcej wcielać i potem już ewoluuje w świecie astralnym. Właśnie w tamtej
poczekalni „zapina” to wszystko tak, żeby serce było pełne.
Czemu tego nie zrobi się w całości tam? Dlatego, że gdyby człowiek będąc
Duszą doświadczył naprawdę energii emocji, czy to miłości, czy nienawiści lub
czegokolwiek – od razu wykasowałoby to umysł. To jest całkowicie pochłonięcie
świadomości. Dlatego ludzie, którzy są w stanie śmierci klinicznej – którzy tam idą –
nie są w stanie zapomnieć tej miłości, która tam była. Tak naprawdę ten świat
astralny, ta nasza poczekalnia to jest odbicie eteryczno-energetyczne tej naszej
rzeczywistości i nic więcej. Tamten świat jest zupełnie inaczej wyglądający. W
świecie astralnym jest sztuczne promieniowanie tą energia miłości. Tak jak kury
siedzące po ciemku w kurniku, tak lampa, gdy im włączymy pozwala na włączenie
umysłu. Energia emocji, która działała w zaciemnieniu nie potrafi wówczas na nich
wpływać. Gdyby tam przestało to światło miłości działać, jakakolwiek Dusza (bo nie
ma tego przepracowanego) weszłaby w złość – ta złość by pochłonęła ją na zawsze –
taka jest wielka, taka jest potężna. Ona tu – gdy jesteśmy gęstsi materialnie, jest
trzymana w ryzach, nie potrafi wybuchnąć. Dlatego musimy żyć i wzrastać w świecie
materialnym – inaczej byłaby to ewolucja energetyczna i człowiek by otwierał tylko
„dziobek” i chłonął promieniowanie ze Słońca – i to by było jego pożywienie.
Czyli tu na ziemi i w naszej poczekalni astralnej, trzy progi istnienia
pokonujemy, czyli:
- uczymy się panować nad energia emocji, nadając jej wartość serca
- uczymy posługiwać się w pełni umysłem.
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Potem przychodzi czwarty poziom istnienia – tu gdzie na skali jest „świadomość
emocjonalna” intuicja i świadomość duchowa, czyli „jasnowiedzenie”. Tutaj odrzuca
się umysł. Czemu? -> A po co komu myślenie, jak wszystko wie? Człowiek karmiczny
potrafi szczątkowo doświadczyć intuicji i szczątkowo doświadczyć jasnowiedzenia.
Jedynie jest taka niewielka grupa ludzi, których nazywamy artystami – ta powyżej
poziomu 550° na Skali Rozwoju Człowieka, która potrafi w stanie „weny twórczej”
wejść w obszary abstrakcji i pojmują to coś właśnie z poziomu świadomości. Dlatego
to wszystko, co w czasie tworzenia ściągną tutaj (a dochodzą do poziomu 900°) jest
takie cudowne. Potem sami – gdy maja już te fale theta wyłączone, patrzą na te
swoje dzieła, albo czytają i mówią „Boże! Jaki ja jestem cudowny! Niemożliwe, abym
ja to stworzył! – bo mają już inny poziom odbioru, inny poziom percepcji.
Potem jest kolejny, piąty poziom istnienia – WOLA.
Ja nie musze wiedzieć jak mam coś stworzyć, jak coś ma wyglądać. Chcę! – I jest!
To jest poziom WOLI. Ale to nie jest ludzkie chcenie, to jest zupełnie inny
mechanizm.
Następnie WOLĘ kasuje się na rzecz sił duchowych – tu mamy kolejny poziom
istnienia – DUCH.
Potem DUCHA kasuje się na rzecz KREACJI.
I potem ósmy poziom istnienia – czyli nawet i kreacja nie ma żadnego
znaczenia, gdy jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, bo tam jest i istnieje wszystko.
Wystarczy tylko umiejętność powołania tego – i to jest!. Nie trzeba nic, tam już
wszystko jest, dlatego nie ma żadnej potrzeby tworzenia. Chce – mam, dlatego tam
się w pełni istnieje – i co jest ciekawe, wtedy bardzo dobrze jest poznawać pracę,
poznawać życie, poznawać doświadczenie innych. To jest cudowne. W ten sposób
Duch Ludzki zalicza 8 poziom istnienia – czyli poziom 179 na skali.
Potem jest jeszcze poziom:
9 – Aniołowie
10 – Archaniołowie
11 – Cherubini
i jako Stwórca – poziom 12.
Bo Duch Ludzki pokonując kolejne 4 poziomy dorównuje Stwórcy, kiedy ma
taką sama moc i doskonałość jak Stwórca. Nagle znajduje się w tym pokoju zabaw,
gdzie siedzą inni Stwórcy – „dostaje w głowę” 13-tym promieniem bezpośrednio od
Boga Twórcy i słyszy: „witaj w drużynie, tam masz klocki, twórz swoje światy. Jakie?
-

zewnętrzne w zewnętrzu
wewnętrzne w zewnętrzu
zewnętrzne w wewnętrzu
wewnętrzne w wewnętrzu

I Duch Ludzki – już jako Stwórca, znowu się „męczy”, ale już w tym przypadku
cudownie doświadcza całości, by kiedyś tam, znaleźć się w Oceanie Ducha Św. jako
cząstka prawdziwa tego czegoś i towarzyszyć Bogu w doświadczaniu pełnej radości.
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UWAGA. Człowiek fizyczny – łatwo go tutaj skasować, ale on też ma ciało eteryczne.
Kiedy człowiek karmiczny kończy swoje wcielenia na innych planetach (tutaj ten
model z reguły nie obowiązuje) ciało eteryczne jest podkręcone i łączy się z Duszą.
Natomiast u nas, kiedy cierpienia jest za dużo, ciało eteryczne jest tak niedoskonałe
– łącznie z częścią powłoki energetycznej, to ono jest odrzucane – jest to pewna
strata dla Duszy, bo przecież potrzebuje wzmocnienia energetycznego. No, ale cóż.
Na 79 poziomie stwórczym, gdzie kończy się WOLA, Dusza znika – ona wchodzi
bezpośrednio w Ducha. Od tej chwili istnieje Duch, ale ma jeszcze pasma duchowoenergetyczne – bo Dusza jest energetyczna.
Dopiero na 179 poziomie stwórczym – czyli po przekroczeniu 8-mego poziomu
istnienia, Dusza wypada z Człowieka, zanika ostatnia jedna, jedyna cząstka
energetyczna – i tylko taka istota jest niezniszczalna. Dopóki to się nie stanie,
zarówno Człowieka, jak i jego ciało energetyczne, jak i duszę, jak i ducha można
zniszczyć. I właśnie o to jest cały dramat.
W tym idealnym modelu przedstawionym powyżej w skrócie, są jednak pewne
niedopowiedzenia: w jaki sposób człowiek ma dokonywać właściwych wyborów?
Tworzy mu się przeciwieństwa. Gdybyśmy byli cały czas w stanie miłości, to nie
umielibyśmy tej miłości utrzymać wtedy, gdyby nas wsadzili do obozu
koncentracyjnego, albo to ruskiego lagru – byłoby to niemożliwe.
Co to znaczy przeciwieństwa?
Jeden z 12 Arlonów, nazywa się PANEM PRZECIWIEŃSTW – on wśród Twórców
tworzy przeciwieństwa. Uczy ich, w jaki sposób mogą wzrastać dokonując wyborów.
Gdyby wszystko było ekstra, gdyby zasady budowy i doświadczania były takie proste
– to po co by była ta cała zabawa w życie? On wśród Twórców tworzy
przeciwieństwa, utrudnia im tę pracę, sprawia by dokonywanie wyborów nie było
takie łatwe. Jego cząstka - czyli powiedzmy sobie, że Pan Przeciwieństw wydziela z
siebie takie promienie. Te jego cząstki to są siły Lucyferyczne i te siły działają w
przestrzeniach Stwórczych. I z tych sił Lucyferycznych jeszcze się bardziej rozbijają
cząstki – i tutaj mamy do czynienia z Szatanami. Szatan, czyli Pan Przekształceń
Planetarnych schodzi na każdą Planetę, gdzie ewoluuje już Człowiek. Siły
Lucyferyczne działają tam, gdzie już ewoluuje niezniszczalny, ale mogący się jeszcze
zagubić w swoich niewłaściwych wyborach – Duch Ludzki. Innymi słowy na każdej
Planecie jest Szatan, Lucyfer i Pan Przeciwieństw – to cząstka Boga i tutaj nie
ma żartów. Ta cząstka obdarzona jest pełna kreacją, pełną wola, wolą i
niezniszczalnością – i może robić, co chce. Prawdą też jest, że Pan Przeciwieństw
przeszedł na stronę Sił Ciemności, przejęta została Macierz, dlatego można było
wprowadzić kody w ludzkie ciała, zdegradować ludzkie ciała – czyli wzór pierwotnego
człowieka został wypaczony. Dlatego ludzie, którzy potem ewoluują na innych
Planetach nie są w stanie dojrzeć w sobie Boga, nie są w stanie skomunikować się z
Górą, a te kody silnie działają na tej Planecie. Czyli mamy tutaj do czynienia z kimś,
kto tworzył kiedyś cudowne przeciwieństwa, ale teraz niszczy ludzi, tylko i wyłącznie
po to, aby byli źli, aby stosowali PTP.
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Co to znaczy doświadczanie tych przeciwieństw?
Istoty ewoluujące w innych bardziej idealnych światach, potrzebują nieraz tysięcy
wcieleń, by zapisać w sobie na trwale umiejętność dokonywania wyborów wtedy,
kiedy jest: ból i cierpienie -> ażeby tego bólu i cierpienia nie było. Albo, żeby w tym
bólu i cierpieniu utrzymywać pozytywną po sercu jedność z drugim człowiekiem. Czyli
mamy tutaj do czynienia z czymś, co powinno i u nas podobnie wyglądać. Niestety
tak nie jest. Ja też pytałem kiedyś Górę jak my to mamy odczuć – nie do końca
rozumiałem.
Skrót sceny, w którą wstawiono Zbyszka: byłem synem Sułtana żyjącym w
dobrobycie, ale w wyniku prowadzonej wojny i najazdu ginie. Budzi się jako 30-to
latek głodny – już w innym świecie jako współczesny żebrak w Ameryce. Prosząc o
jedzenie przechodniów zostaje zignorowany i odrzucony przez ludzi i nie otrzymuje
tego, co miał w tamtym świecie. W końcu głodny, wściekły na innych otwiera kosz i
zjada pierwsze napotkane tam nadgnite jabłko i zjada. Czuje ból, niechęć do ludzi,
staje się jakby bezwzględny. Zaczął się zmieniać – nie utrzymał swojej cudowności.
Po to są, więc przeciwieństwa i te przeciwieństwa są nam umiejętnie dawkowane, by
człowiek mógł wzrastać, by potrafił dokonywać wyborów między złem – czyli
podporządkowaniem drugiego człowieka, a dobrem.
Człowiek, który w przeciwieństwach się zatraca, gubi swoja drogę. By tak się
nie stało, każdy Stwórca uruchamia pewien mechanizm podpowiedzi. Nasz Stwórca
tez cos uruchomił. Kiedy my mamy otwarte kanały, zawsze stoi przy nas Opiekun i
słyszymy jego głos. Gdy kanały nie są otwarte, nie wiemy nawet, że świat duchowy
istnieje – i dajemy się wtedy wyprowadzać na manowce.
Stwórca wydziela z siebie promienie. Te główne promienie to Cherubini.
Cherubini się dzielą – to są Archaniołowie. Te promienie znów się dzielą – to są
Aniołowie. Przy każdym człowieku na poziomie istnienia stał Anioł i mu podszeptywał
i On mu mówił wyraźnie: zrób to, bo to tak nie uczciwie żerować na swojej żonie itd.
itp. I człowiek mógł słuchając jednego i tego od zaprzeczeń (czyli podszeptów
Szatana) – dokonywać właściwych wyborów. Jednakże został odcięty głos Opiekuna i
przez to słyszymy już tylko jedno - Szatana.
Widzimy, więc, na czym polega ta ewolucja. W PWW ścierając się z
przeciwieństwami, Duch Ludzki stale wzrasta, by stać się kiedyś STWÓRCĄ.
Przypomnienie spraw związanych z tą „inną rzeczywistością”:
Pamiętacie? – jest nasza rzeczywistość stworzona w PWW. Jest tez lustro i tych
trzech Bogów tam, jednym z tych trzech Bogów jest DIABEL – i On przejął tam
dowództwo – scalił, zgrupował tych Bogów i tamta rzeczywistość powoli zaczęła
przenikać tę rzeczywistość. Doprowadził do tego, że przeciągnął na swoja stronę
niektórych Stwórców i „pomieszał” im w głowach.
Nim zobaczymy jak tamta rzeczywistość zaczęła mieszać w głowach,
przyjrzyjmy się jeszcze innemu Stwórcy z naszej rzeczywistości, który siedzi obok
Lenariego i tworzy swoje światy – nazywa się MOOR i stworzył przez przypadek
swoje Multiwersum składające się również z 7-miu wszechświatów. Zamieszkałych
dotychczas jest 6, siódmy jest na razie pusty, niezapełniony.
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MOOR stworzył światy wewnętrzne, oznacza to, że wszystko jest jakby
zawarte w nim. Ponieważ są to światy wewnętrzne e zewnętrzu, ta zawartość w nim
jest mimo wszystko ekstrapolowana na zewnątrz. On jest każdą cząstką tego
wszystkiego, co tam jest. Stworzył je – bo miał Prawo Wolnego Wyboru – w Prawie
Totalnego Podporządkowania (ale mówimy ciągle o naszej rzeczywistości, a nie o
rzeczywistości Lustra) To jest bardzo ważna i istotna rzecz, bo coś co zostało
stworzone w naszym prawie istnienia – w PWW, ciągle może zostać odzyskane, choć
będzie tak samo złe, jak coś co zostało stworzone w tamtej rzeczywistości – czyli w
PTP. Tamto jest ZŁO i nie można tego odzyskać. Musimy o tym dokładnie
wiedzieć, gdy będziemy się ścierać z tymi siłami!!
To jest bardzo ważna rzecz. Jak się popełni błąd – może być fatalny
w skutkach.
MOOR stworzył światy swoje, czyli stworzył swoje multiwersum w PTP, ale
wszystko to, co zostało tam, w tamtym świecie stworzone, czuje się jak ryba w
wodzie. Im jest doskonale, Oni nie znają innego sposobu istnienia. Im jest cudownie.
Co to znaczy, że został stworzony w PTP?
To znaczy, że każda istota: Kowalski, Jeziorski, Marciniak itd. nie jest oddzielną
ewoluującą, doskonaląca się istotą, ale jest Stwórcą. On jest we wszystkim, a ma
wspólny umysł, on jest całością. Tu nie obowiązuje prawo kreacji.
Ale uwaga MOOR, jest genialnym artystą, on żyje życiem Jeziorskiego, on żyje
życiem Kowalskiego i jest nimi dosłownie. On nie obserwuje ich – bo nie dał im
wolnej woli. Ponieważ mamy do czynienia ze Stwórcą, a nie z Kowalskim, który
otworzył oczy, to, jeśli Kowalski-Stwórca, zajmie się tutaj malarstwem, to to
malarstwo będzie czymś najcudowniejszym w świecie. Jeśli zajmie się tworzeniem
jakichś struktur społecznych – będzie to majstersztyk. To jest piękne. To, co stworzył
MOOR, to jest po prostu fantastyczne. Ta doskonałość poraża. Jak się spotykamy z
istotami stamtąd to człowiek jest zniewolony ta doskonałością. Ta doskonałość nie
jest zawarta w obrazie, ona przenika was, pochłania.
Pierwszy raz jak starłem się z prawdziwą istota stamtąd, z Rafaelem (było to
kilka lat temu w Gliwicach – a myślałem, że to jest Duch) stosowałem różne techniki,
by tę istotę zamknąć i ściągnąłem w końcu te istotę. Dzisiaj wiem, że tylko, dlatego,
że ona sobie na to pozwoliła. A ta istota rozbiła Lustro Anielskie i popatrzyła na mnie.
To był taki krystalicznie czarno wyglądający 30-to latek. Jak go zobaczyłem – koniec,
było po mnie. To było coś doskonałego – to było szokujące doświadczenie: włosy,
skóra, to wszystko było piękne. Mnie zamurowało i mogłem tak patrzeć przez cały
czas. On był tez doskonały w swoim wyrazie – przecież to był mój przeciwnik, a on
popatrzył i zwyczajnie odszedł. Aniołowie tylko się odsunęli – a to był najniższy
szczebel sił ciemności.
Gdyby nie był doskonały mógłby zrobić tak: okazać mi niby pogardę i odejść –
ale co by to oznaczało? Że się ze mną liczy. Gdyby, choć powiedział: „aha uznaję Cię,
ale jednak jestem wyższy…” a On nic, On nawet był doskonały w swoim zachowaniu.
Popatrzył – to było prawdziwe patrzenie, tam nie było chłodu, obojętności. Po prostu
popatrzył, zrozumiał i poszedł sobie. Doskonałość ostateczna. To powala. Gdyby nie
odszedł, stałbym tak i się gapił do dziś dnia.
Znalazłem się kiedyś w Oceanie Ducha Świętego w przestrzeni Stwórców, w
przestrzeni MOORA w miasteczku jakby z 50-tych lat w Ameryce. Było tam czysto,
ale czasami leży jakiś papierek – ale to wszystko jest tak doskonale wyreżyserowane,
że wiesz, że ktoś 100 tysięcy lat pracował nad tym, by tam papierek tak, a nie
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inaczej leżał i korespondował z całością. Liść jak spadł, to jego odbicie w wodzie
mnie poraziło, to była chodząca doskonałość. Ja po prostu zamarłem, znalazłem się
tam i było po mnie. Jakby nie ktoś, kto mnie tam wprowadzał, już bym nie wyszedł,
tak to jest doskonałe.
MOOR jest genialnym artystą. Tyle tylko, że nie dał swoim istotom prawa
kreacji. Lenari, inni Stwórcy, wszystko szło do Ojca, a on był jedynym, który nie
wiedział jak się do Ojca zbliżyć – a przecież pięknie malował, ale nic z tego nie
wynikało. Co to znaczy, że nic z tego nie wynikało?
Zobaczcie: mamy naszego Stwórcę Lenariego. Lenari ma wielką stolarnię.
Nauczył dzieci tworzyć stoły i krzesła – i mówi do swoich dzieci tak: wiecie, co?
Poznałem taka fajną Krysię, jadę z nią na Bermudy, tam sobie będę z nią „długo
rozmawiał” i wrócę za 4 lata – a Wy twórzcie. Wrócę, zobaczymy, co będzie. Wraca
za 4 lata i już zbliżając się do tych magazynów drapie się po głowie. Mówi: co to
jest? Wszystko takie dziwne, poprzeinaczane, nie wie, co to jest.
Wchodzi do stolarni, dzieci go zobaczyły, cieszą się. Mówią: choć Tata, zmęczony
jesteś. Dać Ci coś? Nie dzieci, ja bym tylko chciał zrozumieć: co to jest? Bo ja tego
nie łapię…. Tata, Ty siadaj, my Ci zaraz to wytłumaczymy. On stara się usiąść na
takim wysokim stołku, ale nie umie – mówi, co Wy tworzycie? Przecież na tym nie da
się siedzieć! ….Tata….to jest po to, abyś siedząc opierał sobie ręce. Siedząc na
taborecie krzywiłeś się – i stąd ta skolioza itd… I w ten sposób dzieci pokazały mu
jak stworzyły nowe, bo w świecie gdzie istnieje PWW istnieje kreacja. Ponieważ
Kowalski, Jeziorski i na innych poziomach nieskończona ilość duchów tworzy wciąż
nowe, doświadcza itd. staje się jednocześnie doświadczeniem samego Stwórcy. On
ma zapis doskonalenia się wszystkich, dlatego ewoluuje.
Idźmy teraz do MOORA, wiemy, genialny artysta. MOOR też mówi tak: moje
dzieci nauczyłem was robić stoły, krzesła. Jadę do Transylwanii – już mam skrzydła
nietoperza – i z moją Hermenegildą, będę się tam zabawiał 4 lata. Za 4 lata wrócę,
zobaczymy, co zrobiliście. No i po tych 4 latach wraca. I tych magazynów jest
mnóstwo, jest taki zadowolony, przychodzi, dzieci go witają – cześć Tata siadaj tutaj.
Ale niestety te dzieci w tym czasie, kiedy go nie było, wyprodukowały niezliczona
ilość tylko stołków i krzeseł. Dlaczego? Bo nie mogły wpaść na nic ponad to, na co by
nie wpadł sam Stwórca – a On zabawiał się z Hermenegildą. Rozumiecie?
Kiedy jesteśmy w PTP w naszej rzeczywistości, każda istota stamtąd jest
Stwórcą, jeśli On sam na coś nie wpadnie – nie wpadnie na to nikt. To właśnie jest
takie doświadczanie siebie w tej wielości światów. I ten MOOR został w tyle. Stwórcy
poszli do góry, a On tkwił.
No to popatrzył MOOR na swoich dwóch braci, którzy stworzyli swoje światy w
PWW tak samo jak Lenari – ale stworzyli swoje światy z energii przeciwnej, dokładnie
z tej samej z której On wyrżnął istoty. I wtedy wpadł na genialny pomysł, zrodziła się
w nim potrzeba złodziejstwa, wykorzystania swoich braci, by z ich obszarów ściągać
ewoluującego Ducha Ludzkiego, wstawiać do swojego świata, by ten Duch przynosił
tu nową wartość. O co chodzi…..
No, bo w jego świecie w tym miasteczku, Kowalski wstawał o 9:00 i taka była
machina. A jak sprowadził Kowalskiego z tamtych światów, gdzie było PWW, to
tamten Kowalski wstawał o 9:01 i robił całe zamieszanie. Machina była wywrócona,
pracowała inaczej. Innymi słowy zaczął podbierać od tamtych Stwórców niezliczoną
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ilość Dusz. Ale ktoś, kto istniał w PWW, a został przeniesiony do PTP nie istnieje, bo
on istniał tam – tu nie istnieje, a jednak jest. To jest porażające. Kto doprowadził do
tego, że stał się taki wielki dramat? Nieskończona ilość istot została tu przeniesiona!
Pamiętacie tamtą rzeczywistość i DIABLA?
Tamta rzeczywistość zaczęła powoli przenikać tę rzeczywistość – bo to jest jeden
Ocean Ducha Świętego – i DIABEL zaczął wpływać na Stwórców. Pozyskał PANA
PRZECIWIEŃSTW, który pozwolił mu wejść do Macierzy, dlatego mogli wprowadzać
kody w ludzkie ciała, mogli oddzielić Duszę od ludzkich ciał – bo Dusza w ciele nie
przebywa, a kiedyś przebywała – i takie inne sprawy. To dzięki temu możliwe było
tutaj powolne niszczenie przez jednego Stwórcę innych Stwórców, bo tamta
rzeczywistość chciała zapanować nad tą, by wszystko przejąć.
Co to znaczy z jednej rzeczywistości do drugiej?
Zawsze jak ktoś jest stworzony w PWW, bez względu na to, z jakiej energii powstał
(bo to jest tylko tworzywo) – w PWW trzeba dbać o siebie, dbać o szczęście, dbać o
radość. Kiedy schodzi tam ciemność (to są specjalne ekipy, które rozwalają całe
cywilizacje) tam tworzą struktury, przez co ludzie się znieprawiają. W tych
strukturach jest totalne podporządkowanie i ludzie już tylko poznają siebie poprzez
nienawiść, ból i cierpienie – po prostu chore. W ten sposób wymazują się z archiwum
zrodzenia – bo każdy ma takie archiwum – Dusza zostaje znieprawiona i po śmierci
automatycznie przechodzi do świata matryc (?). Czyli innymi słowy trafia do Piekła.
Uwaga! To jest straszne cierpienie, ja tez tego nie rozumiałem. No, ale dobrze: PWW
inne prawo istnienia, ale w PTP niszczył innych, to teraz będzie niszczony. Ale czy to
takie straszne? Przecież jest w swoim żywiole. NIE. Wprowadzili mnie do świata, w
którym obowiązywało inne prawo, całe doświadczenie trwało nie dłużej niż jedna
sekundę, a było jednym z trzech najgorszych w moim życiu. Znalazłem się w
przestrzeni kosmicznej, która należała do innego Prawa Istnienia i przed sobą
zobaczyłem samego siebie. Doświadczenie było empatyczno-duchowe, czyli: ja sam i
tylko wydawało mi się, że doświadczam tego, co doświadcza ten mój klon. Gdyby
teraz kogoś z was polać wrzątkiem, to mnie też ciarki na skórę wejdą i aż się
wzdrygnę. – ale czy będę doświadczał waszego bólu? NIE. I ja tak tez nie
doświadczałem, tylko takiej części, a już byłoby po moim umyśle, sekunda i byłoby
po mnie. My żyjemy w PWW i nawet sobie sprawy nie zdajemy z tego. Ryba żyje w
wodzie – i czy ona wie, że żyje w wodzie i robi, co chce? NIE. My tak. Robimy, co
chcemy. Jak zastosujemy mocniej prawo PTP wobec drugiego człowieka, a będzie to
uderzenie w System, to pójdziemy siedzieć – ale ciągle chodzimy od pryczy do
pryczy. Będziemy tam cwaniakować – silniejszy nam tak dokopie, że wylądujemy w
izolatce. Mamy PWW, będziemy wrzeszczeć – przywiążą nas pasami. Będę ruszał
rękami, palcami i będę nadal krzyczał. Zagipsują mnie i przywiążą język – ale mam
ciągle wolny wybór – będę myślał o czym chcę. Myślał!! Rozumiecie?! Jest tylko
jeden sposób, aby tego prawa mnie na chwile pozbawić – walnąć mnie młotkiem w
głowę, ale tracę świadomość. A jak tracę świadomość, mnie po prostu nie ma. Jak
się włącza świadomość – znów jestem w PWW. Choć są ograniczenia – w nim
jestem. Natomiast jak to prawo znika, dopiero rozumiem, co się zaczyna dziać.
UWAGA… Klon mój przede mną. Każda jego fizyczna, energetyczna, duchowa
cząstka, każda cząstka myśli, wszystko, co go stanowiło, zostało schwytane, nie
należało do niego. NIC. Rozumiecie? To była więź totalna, tamto prawo schwyciło.
Ten Klon przede mną spokojnie stał, ale ja widziałem, że chciał chwycić kosmiczny
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nóż i od razu odciąć sobie głowę – i nie mógł tego zrobić, bo ruch nie należał do
niego. Taki jest prawdziwy wymiar piekła. To, co robisz człowiekowi na
ziemi, będzie robione tam, tobie – a kresu tego cierpienia nie ma. Będziesz
należał do innego porządku rzeczy, do Prawa Totalnego Podporządkowania.
I uwaga! W ten sposób nieskończona ilość istot ze świata stwórców „BANA” i
„O” została przeniesiona do krainy MOORA.
Ale tu mamy Stwórców, którzy wyrżnęli swoje światy z tego samego rodzaju
energii – tam też jest mechanizm podpowiedzi, czyli tez jest ktoś (jak u nas
Cherubini) kto im podpowiada. Poza tym, tam obudziła się tez pewna siła, która tez
pomogła dźwigać innych. Nie mniej, ponieważ stal spotkała się ze stalą – czyli
energia przeciwna z energią przeciwną, te istoty zaczęły walczyć o to, by odbudować
struktury duchowo-energetyczne w tych cywilizacjach. I najeźdźców wtedy
zablokowano. Innymi słowy MOOR został wyrzucony do swoich granic – a chciał
dalej wzrastać. Nauczył się jednego: przez to, że załatwił swoich Braci, że skasował
niezliczoną ilość istot, które ciągle cierpią w światach makiet – wzrósł o 2 poziomy w
poziomach Boskich. Ubogo… ale zawsze coś. Dopiero wtedy, skonfudowany, wiedząc,
że nie może już z takimi czarnymi walczyć, popatrzył na LENARIEGO, który stworzył
swoje światy z Energii Jedynej. Wcześniej nie zwracał na niego uwagi, dlaczego – bo
to jest Energia Jedyna, a On stworzył wszystko z Energii Przeciwnej. Nie zwracał, bo
musiałby w jakiś sposób doprowadzić do tego, aby te istoty z Energii Jedynej w jakiś
sposób zaistniały w Energii Przeciwnej. Ale nie miał już wyjścia. Tam Go
zablokowano, DIABEL Go opanował, PTP w stosunku do innych Stwórców Go
porwało, przeniknęło. Bo u siebie jak stosował PTP- czyli istoty powołał w tym
prawie, to tym istotom było cudownie. Gdyby one do naszego prawa zostały
przeniesione, nie wytrzymałyby bólu- to by było dla nich Piekło. Rozumiecie? Ale tam
u MOORA im, oryginalnym było cudownie.
MOOR opracował proces ciemnej przemiany – to, co właśnie nas tutaj niszczy
– opracował proces, dzięki któremu Dusza Ludzka, choć stworzona z Energii Jedynej,
znieprawiając się staja się z cząstek Energii Przeciwnej. Dlatego po śmierci, gdy taki
ktoś przekracza pewien próg, od razu jest odprowadzany łącznie z Duchem do krainy
MOORA – czyli do jego świata.
Innymi słowy armia ciemności najechała tutaj świat LENARIEGO. Najechała i
do tej pory zniszczono 20% wszystkich cywilizacji. 20% - to są już cywilizacje
strukturowe, hierarchiczne, w których nie ma miłości, nie ma braterstwa, jest totalne
podporządkowanie systemu – by w cierpieniu, bólu, niszczeniu innych ciągle się
znieprawiać. By przez cierpienie – którym siły ciemności się sycą – tak
przemeblowywać, przenicować Duszę, aby ona została wymazana z naszego
archiwum i trafiła po śmierci tam. Te cywilizacje są zwyrodniałe. Jak to wygląda na
przykładzie Szaraków. Wiadomo, że to była jedna cywilizacja kiedyś, ale to była
cywilizacja mieszkająca na różnych Planetach, odległości były duże. Jeden ich obszar
zaatakowała armia ciemności – to właśnie są te rude, szare stworki, które
przyjeżdżają, są tu i nas masowo wykańczają. To, co oni robią tutaj na ziemi – za
zezwoleniem władz, Buscha i innych, to po prostu jest tragedia. Wy może o tym nie
wiecie, ale jedno z ich miast jest tutaj w Polsce. Jest tam około 900 – oni to
nazywają: pensjonariuszy. Oni trzymają człowieka, świadomego bólu – cały czas w
stanie właśnie takiego fizjologicznego bólu. Siedząc na fotelu takim jak dentystyczny,
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są w pełni władz umysłowych, nie poruszą się jednak, bo mają zablokowane ruchy.
Nie są przywiązani, ale się nie poruszą – i cały czas doświadczają bólu w sposób jakiś
fizjologiczny. Jest to tak straszne, że ich układ nerwowy, hormonalny produkuje
substancje, które są im potrzebne, a przy okazji ciemność z tego cierpienia zbiera
odpowiednia energię. To mamy tutaj. W Polsce!!!
Po najechaniu sił ciemności jednej z Planet Szaraków, doprowadzili oni (to
jest proces trwający ok. 2 tys lat), że z tych istot – braterskich, cudownych o
rozwiniętej technologii, zrobiono wynaturzone stwory. Struktury te, które zaczęły
ludzi niszczyć, doprowadziły w końcu do uwstecznienia się duchowego. Ci ludzie nie
potrafili obsługiwać wielu maszyn – wiecie, to samo zaczyna się u nas: myślą otwiera
się drzwi na lotniskach, uruchamia się pewne mechanizmy. Teraz pracuje się nad
tym, by myślą pracować z komputerem. To wyobraźcie sobie teraz tamtejszą
technologię w połączeniu z tamtymi maszynami – ale to była energetyka inna. Jak się
uwstecznili w rozwoju , nie potrafili już wieloma urządzeniami sterować. Ta
cywilizacja zaczęła padać. Potem szukali ratunku próbując robić krzyżówki z różnymi
rasami, by od strony biologicznej zrobić taka krzyżówkę, która sprawi, by lepsza
dusza chciała się wcielać w tak przygotowane ciało. A są tak odcięci od świata
duchowego, że autentycznie wierzą w to, że poprzez krzyżówkę biologiczną oni
odnowią, zrestytuują swój gatunek – a to nie ta droga. Ale są całkowicie odcięci.
Mamy też tych Szaraków, którzy do nas przyjeżdżają – to są ci wielcy z tych
części Planet, do których ciemność nie dotarła. – Oni ewoluowali. Jak tu przyjeżdżają
to ludzie porównują ich z Aniołami. Wszystko to, co z nich promieniuje jest po prostu
fantastyczne. Ale ich się przecież wybijało. W początkach dziejów ludzkich na tej
planecie to przecież toczyły się walki z nimi. Tu nie mówimy o walkach Synów
Światłości z ciemnością – bo one rozgrywały się tu w przestrzeniach duchowych – ale
to było straszne. Z resztą akurat teraz ten proces jest taki zahamowany, ale wielu z
naszych kontaktuje się z nimi. Pobieranie przez nich energii z ludzi jest podstawą ich
przetrwania.
Czyli widzimy, że jak przychodzi tutaj ciemność potrafi rozwalić i zniszczyć
cywilizację. Ogólnie można powiedzieć, że w Multiwersum LENARIEGO połowa
światów została pochłonięta przez ciemność, a połowa jest jeszcze po naszej stronie.
Najgorsze jest to, że tamta rzeczywistość z tego lustra, przez DIABLA rządzona,
zaczęła tu przenikać – i w ogóle połowa Stwórców stosuje wobec innych PTP, to jest
najgorsze w tym wszystkim. Znieprawiają swoich, znieprawiają innych. W tej
rzeczywistości walka toczy się o to.
LENARII – a to jest Energia Jedyna, ma oczywiście swoich podpowiadaczy:
Cherubini itd. ale Oni dysponują EJ, ona jest za słaba. Człowiek, gdy jest w
dysharmonii, w ogóle nie jest w stanie (ale to w ogóle) oprzeć się atakowi istoty,
która jest z energii przeciwnej. Tam jest stal, a my mamy powietrze – nie możemy
nic zrobić. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Bóg nie może tu palcem kiwnąć,
Stwórca nie może tu palcem kiwnąć, Cherubin, Archanioł i Anioł nie mogą tu palcem
kiwnąć. Dlaczego? Gdybym ja teraz chciał uderzyć koleżankę, a Bóg by mi rękę
schwycił, a Stwórca by chwycił moją rękę lub Anioł  wszystko w tej chwili
przestałoby istnieć….. PWW jest nienaruszalne. Oni mogą podpowiadać: nie bądź taki
zły! Mogą podpowiadać jej: uważaj to jest tyran, bierz nogi za pas i uciekaj – i to jest
wszystko, co mogą zrobić, mogą służyć radą. Sami nie są w stanie nic…. – PWW. To
jest bezkarność, to, co się teraz dzieje, to jest po prostu szok, to jest wykańczanie
tych, którzy są w PWW. Dali innym PWW, sami są w tym prawie stworzeni i nie mogą
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nic zrobić – bo tamta rzeczywistość (z lustra) nie wiadomo w jaki sposób tu zaczęła
przenikać. Łapiecie? Nie mogą! I Bóg się temu bezradnie przygląda. Ale Ojciec
Prowadzący ma konia Trojańskiego. Z Boga Ojca i Ducha Świętego został zrodzony
„TEN”, została zrodzona istota, która została obdarzona pewnym prawem –
PRAWEM ZMIAN. Jak wiemy Bóg Twórca ma tylko Prawo Tworzenia, nie ma Prawa
Zmian, to jest bardzo ważna rzecz. Są, bowiem Prawa – jest ich 11 i są Karty, czyli
zezwolenia na działanie w określonym czasie istnienia pewnych pasm – np. w
człowieku fizycznym, duchowym, żeby dodatkowo z jakiegoś tam prawa korzystał.
Człowiek, karmiczny ma tylko Prawo Życia i Prawo Śmierci, żadnego innego.
Ponieważ i tak został stworzony w prawie stwarzania – więc tutaj jest jego dom, wiec
przekształca wszystko jak chce.
Ta Istota została stworzona w Prawie i jest Istotą Zstępującą, ale ewoluuje
jednocześnie jako Istota Schodząca. Ona – ta istota miała poznać wszystko. Innymi
słowy, powstała jako Kowalski w obu rzeczywistościach – we wszystkich światach.
Wzrastała tam i podnosiła się, więc poznawała zło i poznawała dobro. I ta istota też
dokonywała wyborów. Skoro widzi, że połowa wszystkiego to jest rzeczywistość z
PTP. Że cząstka BOGA – ARLON opowiedział się po ciemnej stronie (a naprawdę to
było opętanie, podporządkowanie DIABLOWI), dlatego było wejście i takie są
cierpienia tutaj. Bo normalnie Szatan na tych Planetach, które należą do PWW,
zawsze tworzył tylko takie „rasowe”, czyste przeciwieństwa, by ludziom było dobrze,
ale by doświadczali tego. On pomagał im zrozumieć pewne rzeczy, był nauczycielem.
Kiedy Szatan przeszedł na tamta stronę – bo szatan jest Istota dwudzielną- to
tam gdzie ciemność przykryła Planetę, szatan stanął po stronie zła, prawdziwego
totalnego podporządkowania – a nie tworzenia przeciwieństw. To jest ważna rzecz.
Czyli mamy do czynienie z Istotą (TEN), która widziała, że połowa wszystkiego
to złoi połowa w naszej rzeczywistości to już też jest zło – no, więc opowiedziała się
za głosem większości. I w końcu, kiedy wzrosła, kiedy stała się i Stwórcami, kiedy
stała się innymi wyższymi częściami, kiedy znowu zebrała się w całość, stanęła przed
Ojcem i powiedziała „wróciłem”. I wtedy Ojciec rzekł do tego Syna, który powrócił:
„Nie ujmuj świata w kategoriach zła, bo sam jesteś jego
największym wyrazem” rzekł Ojciec do marnortawnego Syna – i ów się zmienił.
O co chodzi? Oni mi pokazywali, jakim to było szokiem dla niego. My jak coś robimy,
błyskawicznie możemy przeskoczyć w jakiś inny temat i w czymś się odnaleźć. Ale
mówimy o Istocie, która stała się Bogiem w tamtej przestrzeni i jest jednocześnie
Bogiem w naszej rzeczywistości. Nieskończona ilością Istot, Stwórców itd. Istnieje na
różnych poziomach – to jest w niej zawarte, nie można dokonać przeskoku. To tak
samo jak firma, która zatrudnia 1000 osób zaczyna bankrutować – to jej nie
dźwigniecie. Firma, gdzie jest trzech pracowników – jeden pomysł i od razu firma
działa, przestawić tylko tu i tu.
W mechanizmie takim są dwie rzeczywistości, nie można dokonać przeskoku,
to jest niemożliwe, nie można tego natychmiast naprawić. …. Ale ów się zmienił.
Zrozumiał nagle, co zrobił. Popatrzył na Ojca i mówi:
„Tak popełniłem błąd. Ojcze Ty jesteś wolnością, ty jesteś radością,
Ty nam dałeś Prawo Wolnego Wyboru, ale Ja zapomniałem o Tobie”
Przyjął i niepokonany (przez własne słabości) odrzucił od siebie całe zło, całą
nienawiść, cała swoją moc. Łapiecie? Żeby udowodnić Ojcu, że popełnił błąd, On,
który był Bogami, zrezygnował ze wszystkiego i wszystko znikło. I znów zaczął się
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rodzic na najniższym poziomie jako człowiek. On musiał Ojcu udowodnić, że popełnił
błąd – to było największe kosmiczne wydarzenie. Dzięki temu tu jesteśmy i dzięki
temu jesteśmy i dzięki temu teraz możemy walczyć z siłami zła (i przez Niego
nauczycie się technik w mieście ORIN i przez Niego będziecie szkoleni).
Potem budował siebie z fragmentów światła na wielu Planetach i Światach
Duchowych (bo jest jeszcze ewolucja duchowa), by przypodobać się Ojcu, by
zrozumiał iż On sam w niewłaściwy sposób chciał tylko zasłużyć na Ojcowska uwagę i
miłość. Czy Ci inni Stwórcy jak MOOR i inni – nie są to dzieci Boga? Są! Popełniły
błąd.. Czy Wy będziecie bić własne dziecko, albo nienawidzić za to, że jak Was ujrzy
– a ma 2 latka i w piaskownicy się bawi – to na wasz widok, będzie biec i wołać Tato!
Tatusiu!, a przy okazji Zuzię walnie łopatką? Nie! Bo ono nie wie. To trzeba tylko
naprawić. Po prostu.
Gdy zapanował nad sobą, gdy utorował sobą drogę światłu, gdy sam stał się
światłością, stanął znów u Ojca i usłyszał tylko „iż to była jego próba, że jest
jego najukochańszym synem”
UWAGA! Bo tutaj jest coś, o czym nie wiecie. Największy ból, największe
cierpienie, jakie jest zadane to wtedy, kiedy gdziekolwiek na jakiejkolwiek Planecie
rodzi się jego cząstka, przechodzi na każdym poziomie tę sama drogę: bólu i
cierpienia.
O co chodzi?
Wyobraźcie sobie, że oddał swoją moc ten, który był największą wtedy potęgą – był
Bogiem w tamtej rzeczywistości. Bogiem w tej rzeczywistości i mnogością innych
rzeczy. Jest też obecnie jednym z ARLONÓW. Mówimy o kimś, kogo piekło chciało
pochłonąć. Wszędzie tam, gdzie zaczął się rodzić stanowił największe zagrożenie dla
tamtego systemu, dla tamtej rzeczywistości. Czemu? Bo rodził się od nowa ktoś, co
wszystko już kiedyś osiągnął. Miał hart, cos nim kierowało (jakieś nieuświadomione
duchowe dążenie do Boga). A skoro On się rodził wszędzie, stanowił zagrożenie dla
PTP – największe. Oni wiedzieli, że to jest moc, że jak On się podniesie, mogą go nie
pokonać. Więc wszędzie tam gdzie się rodził jako człowiek, albo był jakąś wyższa
istotą – jak tylko rozpoznano jego pasma, był od razu niszczony. To jest to, co się
dzieje z człowiekiem na tek Planecie: podłączenia, opętania, gry energetyczne… Ale
dla niego w dwójnasób. Jego powrót do góry to była największa męka, to było
kosmiczne cierpienie – ale widzicie stanął przed Ojcem. I ruszył sam wybawiać
światy, które przekłamywali inni, by po nieskończoność jak najlepiej służyć Ojcu
wyrażając jego miłość do świata, swoją wolną wolą – A imię jego to JAN – PAN
BOŻYCH ZASTĘPÓW. A jak wiecie w tym roku (przyp. 2010) pierwszy raz w historii
tej Planety, Boże Zastępy na nią zeszły. Dlatego w Świątyni Serca pojawiły się w
korytarzu drzwi po lewej stronie – i jak tam się do nich idzie, załatwiają wszystko.
Innymi słowy, nagle na arenę wkroczył nowy zawodnik – PBZ, jedyny który
ma PRAWO ZMIAN . Jedyny! Ale PWW wciąż mówi o tym, że może wejść do
przestrzeni Bogów czy do przestrzeni Stwórców – jeśli go wpuszczą. Sam przy okazji
jest też wieloma Stwórcami, jest Bogiem tu, Bogiem znów tam itd. Jest potęgą.
ELOHIN wpuścił go do swojego domu i zaczęło się to, o co nam chodzi. Jeśli on by
teraz tu był, a ja bym chciał koleżankę uderzyć – on może chwycić moją rękę – tylko
on, żaden Bóg! PRAWO ZMIAN – to jest bardzo ważna rzecz i o tym musimy
pamiętać.

68

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

UWAGA! PBZ musiał się zająć tym, co najważniejsze, ratowaniem całości.
Wszędzie gdziekolwiek jest jakakolwiek rewolucja, gdziekolwiek jest jakiś ogień –
zawsze jest iskra, zawsze jest początek. Do tego początku musieli doprowadzić. Ten
początek jest dziś tu i teraz i zobaczycie, o co w tym wszystkim chodzi.
Zapoczątkował to Jezus i jeszcze jego wcześniejsze wcielenie, a my jesteśmy po
prostu tego kontynuacją.
Doszło do porozumienia między dwoma Stwórcami: LENARIM i ZACHABIM i
powstał pierwszy nazwany  właśnie JAN ze 103.000 – go poziomu. Jest to
najniższe duchowe zejście PBZ. JAN zajmuje się ratowaniem LENARIEGO i stąd
pójdzie na całość. Kim jest ZACHABIIII? Zachabiiii (a to jest jednocześnie cząstka
PBZ) jest STWÓRCĄ, który zbudował swój świat w PWW, ale tam pierwszy raz jest
tzw. naśladownictwo BIAŁEGO NURTU czyli: wszystko może płynąc do Boga,
może chcieć i płynąc jak chce – ale nie może powrócić, takie jest ciśnienie całości.
Rozumiecie? I wszystkim tam jest dobrze. Zachabiiii stworzył 31 wszechświatów –
dlatego było 31 czakramów tu u nas – a nie 7 o czym od dawna wiadomo i dał
swoim istotom – czyli Duchowi Ludzkiemu dostęp do Energii Boskiej. Ogólnie, gdyby
nie BIAŁY NURT ZMIAN, to dojście, dostęp do Energii Boskiej, dałby możliwość tym
osobom działanie (gdyby się znieprawiały) niszczące dla innych swoich braci. Jak
wiecie tutaj Duch Ludzki korzysta tylko z Energii Jedynej, więc nie jest w stanie
przeciwstawić się atakowi sił ciemności. Natomiast jak się pojawi ktoś, kto będzie
miał dostęp do Energii Boskiej, będzie mógł to zrobić.
JAN przystępuje, więc do akcji. Żeby zrozumieć całość – wydziela z siebie
Istoty, które my nazywamy QAPPA [o:] – to są te z 30.000-go poziomu. Są to istoty
dwubiegunowe – energia jedyna, ale spolaryzowana: plus i minus. Dzięki temu
mogło dojść do powstania takiej istoty jak PANAMONOONNNM, która zawiera w
sobie Energię Jedyną, Energią Boską. Rzecz w tym, że człowiek – ten naturalny, gdy
korzysta z energii przeciwnej, to tylko tu w matrycy, kiedy uruchamia egoizm,
wykorzystanie ludzi itd. Taki człowiek nie zechce połączyć obu energii, bo jak
wchodzi w strumień energii przeciwnej – to tu jest niewidoczny, jak w kanał, kiedy
już ta moc przeciwna jest niezła – w ogóle jest odcięty od Energii Jedynej. Więc nie
ma jak tej energii połączyć. A tu chodzi o to, by ktoś świadomie, ktoś pozostający
tutaj w naszym kanale (E.J) miał dostęp do tych dwóch rodzajów energii i stworzył
energię Boską.
Poza tym dla naszego działania, umożliwione jest podłączanie ludzi pod
Energie Boską. Każdy człowiek, którego pod nią podłączymy odprowadzi Duszę,
Demona, skasuje w człowieku wszystko.
Od Panamonoonnnm zaczyna się istnienie istot lustrzanych. Co to znaczy? To
znaczy, że jednocześnie ta istota istnieje w dwóch porządkach rzeczy. Może istnieć
jako Kowalski, Jeziorski na jednej Planecie, ale równie dobrze jako zupełnie inne
istoty w innych światach. To tak jak gdybyśmy mieli się dzisiaj urodzić i za 100 lat
urodzić – to ja się rodzę jednocześnie i jednocześnie doświadczam czegoś w tych
dwóch życiach i po śmierci wiedza się łączy. Ale tutaj – to jest istnienie w innych
rzeczywistościach.
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I tutaj mamy tak:
- po stronie sił ciemności ta istota istnieje jako UMMBEL z 16.000 –go poziomu (to
była największa siła energetyczna w armii ciemności – taki Wołodyjowski, bo nie był
głównodowodzącym).
Niższym był UZRAAEL – to jest poziom SZATANA, a więc był jednocześnie Panem
Przekształceń Planetarnych, czyli Szatanem na jakiejś Planecie.
- URUUBEL – to jest poziom tych Białych Papierzy, co tkają ciemną sieć
- BEEG
- UNTELMEFISTOFELES – szef sieci podłączeniowców
Część słownictwa jest podobna do tego, co zostało zawarte w ludzkiej
twórczości. Musimy o tym pamiętać, że pewne rzeczy są zbieżne. Nie tylko my na coś
wpadliśmy. Co prawda jak tutaj mówimy o Untelmefistofelesie, mówimy o kimś co
przez tysiące lat szefował Szarej Sieci. W literaturze słyszeliśmy: Mefistofeles –
kusiciel. I taka jest prawda, taka jest ich rola. Prawda też jest, że Untelmefistofeles
został zrobiony z cząstek duchowych innych istot. I wówczas jak się robi te cząstki –
rozdziela się je i ta, która jest zrobiona z energii jedynej zostaje zabijana. Ta, która
jest z energii przeciwnej dalej im służy. Taki jest po prostu mechanizm. W ten sposób
powstał też BIAŁY DEMON, który stoi przy Jezusie. Chociaż demony są słabe – ten
ma moc znacznie powyżej Cherubinów. To jest ktoś, kto jest przygotowywany
właściwie tylko do jednego zadanie. To zadanie zdarzy się za kilka lat- o ile wszystko
się uda. Ale jak światłość zeszła, jak Ojciec zszedł, to dla nas jest niesamowite. W
nas jeszcze zmiany nie pozachodziły – a Oni już są.
Po stronie Energii Jedynej ta sama istota Panamonoonnnm była:
-

Cherubinem Michałem (znacie go jako Archanioła Michała)
Archaniołem Gabrielem
Trzech Aniołów – Ezebar, Ezeasz i ………… -jako jeden
Istotą duchową Hatti
i na końcu rodził się jako człowiek fizyczny – m.in. raz był Jezusem 

 To wszystko to jest JAN
I razu pewnego – w tym samym czasie istnienia, kiedy jest Kapturowiec i kiedy
jest Człowiek, Istota ta łączy się z siłą kapturową, na wyższym poziomie też się łączy
itd. itd. i jest kontakt bezpośrednio z JANEM. Ktoś, kto jest tu na ziemi, jest
jednocześnie tam u góry. Nie mogą, bowiem żadne zmiany tu, nastąpić z poziomu
tamtych sił wyższych. To, co na górze, jest planowane, ale musi się przejawić w tym,
co na dole. Tylko i wyłącznie od człowieka zależą losy tego świata i zawsze zależały
losy całości. Zauważcie też, że podobną rzecz – chyba przez „abstrakcję” przez
„artyzm”- ukazywano też w książkach historycznych. ZEUS z HERĄ sami się umawiali,
dogadywali, ale o wyniku tego, kto z nich, co osiągnie, decydowali ziemscy
bohaterowie. Dokładnie jest to i tutaj. Tylko i wyłącznie ludzie decydują o własnym
losie i od nich zależy, co zrobią, z jakich umiejętności skorzystają, po jakiej stronie się
opowiedzą. Kiedy my, potrafimy już łączyć się bezpośrednio z tymi siłami wiemy już
co należy zrobić, żeby to wszystko wyzwolić. To jest bardzo ważna rzecz.
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W jaki sposób działa JAN? Przecież to są przestrzenie duchowe – tu uwaga, ku
zaskoczeniu innych: 98% wszystkiego, co istnieje jest duchowe, niematerialne.
Nawet Istota ludzka, która tutaj siedzi – te kości, mięśnie – to jest tylko 6% nas,
wtedy dochodzi:
- 10 % ciała eterycznego
- 34 % ciała energetycznego (dusza)
- 50 % duch
Nie mówimy tu o masie, bo cząstka duchowa, jakby chciała, może w jednej
chwili ważyć tyle, co 10 Słońc. Tak samo całość, która jest przez nas widziana i
kiedykolwiek będzie odczuwana z poziomu materii czy energii – to tylko 2%. Nawet
w fizyce kwantowej jest zawarta ta wiedza – że większość nie jest postrzegana.
Jak się zmiany zaczęły – co wymyślił JAN, aby poszło wyzwolenie?
U przedstawicieli 4 cywilizacji strukturowych, które zostały przez PIEKŁO pochłonięte,
zrodził się nagle pomysł stworzenia idealnego niewolnika. Mówimy tutaj o
cywilizacjach, które technologicznie znacznie nas wyprzedzają. Tutaj żartów nie ma –
nie możemy się z nimi równać – chociaż kto wie, mamy już na świecie 2 takie
ośrodki, gdzie korzystamy z najnowszych technologii – dlatego ten ktoś nie chce nas
tu już ruszać. To są przetargi.
Czemu chcieli stworzyć idealnego niewolnika mając technologie, bioroboty.
Po co im? Tez tego nie rozumiałem. Ale czym innym jest dręczenie biorobota, a czym
innym istoty wyposażonej w Duszę… To jest cos fantastycznego!! Takiego kogoś
można niszczyć, wykorzystywać i widzieć jego przerażenie w oczach i cierpienie w
strachu trzęsących się rąk. To zostało u nas przeniesione później na czasy kolonialne.
Oni się pastwią tym, że zadają ból: Oświęcim, te mordy które i teraz się dzieją… to
jest non stop. Czy Wy wiecie, że co roku ginie w walkach, wykańczaniu,
odprowadzaniu przez UFO, niewolnictwie – tyle ludzi ile mieszka w Polsce? Chcecie
się znaleźć w jednym z takich przypadków? – kiedy psy będą zżerać wam na żywca
brzuch? Albo będziecie w burdelach w Europie ginąć? To w Polsce mamy wiele takich
miejsc – opisałem to w „Zaklinaczu Przeznaczenia”
Zrodził się, więc pomysł stworzenia idealnego niewolnika. Dogadali się, więc
ze światem astralnym, by jakieś dusze chciały się wcielać w ciała dla nich
przygotowane. Jaka dusza zechce się wcielać w takie ciało, jeśli wie, że byłaby
niewolnikiem? Żadna. Więc oni oczywiście mówili o restytucji o duchowej odnowie
całego gatunku, całej cywilizacji, że to wszystko powinno wrócić na nowo do tych
starych korzeni.
Musicie o tym wiedzieć, że w światach, które zostały zniszczone przez siły
ciemności, nieskończona ilość dusz jest zawieszona w przestrzeni. Każda Dusza ma
cząstki energetyczne - ona się musi doładowywać. My musimy jeść, Dusza musi się
doładowywać. Dlatego tutaj w tej poczekalni w naszym świecie astralnym, co 1000
lat i tak trzeba się urodzić, nie tylko ku doskonaleniu się – czyli panowaniu nad
energią emocji, ale przede wszystkim, by podładować akumulatory, by tam znowu
przetrwać. Ale Planety zniknęły, ale cywilizacji nie ma i te dusze słabną, potrzebują
wzmocnienia energetycznego – a nie ma. Jak są bardzo słabe, specjalne oddziały sił
ciemności je wyłapują – i nie ma znaczenia, czy Kowalski był dobry czy nie – nicują,
odprowadzają. To jest tragedia.
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Więc Ci, jak mówili o tym, że chcą (bo udawali) stworzyć kogoś, dzięki komu
będą próbować odbudować cywilizację, nasi się zgodzili – choć o tym przekłamaniu
wiedzieli. Czemu? Bo walka toczy się o powstanie nowego człowieka, o to, by
powstał ktoś, kto będzie miał odzyskany genotyp – i o to, co najważniejsze: dostęp
do całej mocy Boskiej. Tylko taka Istota jak powstanie na jakiejś Planecie (mówimy o
całej cywilizacji), jak będzie miała dostęp do Biblioteki Wiedzy- więc do wszystkiego
tego co jest w CISZY, co mówi o całości. Tylko taka Istota będzie mogła nieść
wyzwolenie innym. Tu powstaje iskra. Więc nasi udali, że nabierają się na to i zgodzili
się wejść w przygotowane przez nich ciała. W ten sposób powstała pierwsza
ludzka cywilizacja, powstała nie w tej Galaktyce, to była masowa produkcja.
My mamy ciała Talaronów i jest to taka cywilizacja, która padła, nie ma jej.
30 Talaronów żyje tutaj między nami i nieźle służą siłom ciemności. Z resztą tutaj,
jeżeli chodzi o Ziemię, kontrola jest dwojakiego rodzaju. Ale tak czy owak, czy
mówimy o UFO czy o kreatorach – i tak rządzą tym siły ciemności.
Czyli te pierwsze ciała, które tam wprowadzono, były naturalne, nie
wprowadzono tam żadnych modyfikacji, mówimy ciągle o ciałach doskonałych. Ciała
Talaronów potrafiły wytrzymać wszystko: były niezniszczalne przez choroby, były
odporne biologicznie, że gdyby posadzić Talarona gołego na Grenlandii – on by
przetrwał. Był to biologiczny fenomen – i tacy byli pierwsi ludzie. Mieli też oni otwarty
kanał do góry – rozmawiali cały czas z Bogiem. I w takich ciałach ewoluowała Dusza.
Skoro oni skonstruowali idealnego niewolnika, ten niewolnik był wykorzystywany;
bijący się między sobą – to nie był tylko ktoś do sprzątania podłóg. Przede wszystkim
był wykorzystywany do tego, by na nim ćwiczyć. Były areny walk, byle tylko było
wiele śmierci, cierpienia itd. Ale taki człowiek połączony z Górą ciągle tam słyszał:
walcz o siebie, ty masz godność, ty jesteś istota duchową … taką, taką i taką.
Podnosiły się, więc raz po raz rewolucje, bunty. Innymi słowy, dochodziło do starć.
Człowiek stał się niebezpieczny. Wykasowano, więc pierwszą cywilizację – naszych
pierwszych przodków skasowano.
Powstała potem druga cywilizacja – pierwsza na Planecie Ziemi, tutaj. Tu z
czasów tej drugiej cywilizacji (a pierwszej ziemskiej) macie te wszystkie szyby,
sztolnie, odciski – to wszystko po nich zostało.
Największą społecznością byli wtedy KAWOJE i oni też zostali zawieszeni
między wymiarami – stanowią właśnie część podłączeń atlantyckich. Tutaj
ograniczono już siłę ludzkiego ciała, ograniczono ilość genów, wprowadzono blokady
– już to ciało żyło tylko 400 lat. Już ograniczono dojście do Ojca. Dojście do Ojca robi
się z poziomu energetycznego i z poziomu genetycznego przez wzorce. Tam jest
autentyczne przejście przez ludzkie DNA. Nawet Tantra to odkryła. Ale głownie
chodzi o to, że człowiek już był pozbawiony po części świadomości istnienia tamtego
świata. Tylko w szczególnych okolicznościach jak dbał o siebie, wchodził w tamte
wymiary – i znów zaczął słyszeć co i jak: że jest czymś co pochodzi od Boga, że nie
może się dać zniszczyć itd. itp. Znowu zaczęły się podnosić rewolucje. A pamiętamy,
że ta pierwsza ziemska cywilizacja, była masową produkcją. To była taśma
produkcyjna, która zasiedliła 16 światów. W ich ujęciu jeden świat, to jest jakaś
cywilizacja, która jest rozmieszczona na wielu Planetach. Więc wykasowano i te
druga cywilizację.
Potem już utworzono trzecią cywilizację – drugą ziemską, znaną jako
Atlantycką- tu już ciała nasze, były stanowczo ograniczone, tu już długość życia była
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mniej więcej 120 lat. Kody itd. doprowadziły do tego, że taki człowiek da się
manipulować. I to, co najgorsze: odcięli człowieka od Boga. Człowiek nie rozmawia
ze światem duchowym – nie wie, że on istnieje. Pozbawiony jest tych zdolności. Oni
mówią: patrz to jest kurnik, a to są kurki, mają kapturki na głowach i skrzydła mają
przykręcone. Chodzą po tym kurniku, a jak im się rzuci ziarnko czy dwa, to z radości
po prostu nie mogą wytrzymać, a która nie ma to w walce o to ziarenko próbuje
drugą zatłuc. Do głowy im nie przyjdzie, że przy stodole stoją całe worki, pełne,
nietknięte już gnijącego ziarna. Taki jest obraz tego człowieka.
Tutaj w czasie cywilizacji Atlantyckiej w grę weszły już siły ciemności i doszło
do poważnego konfliktu między autentycznymi siłami ciemności, które już zaczęły to
opanowywać (mówimy tutaj o świecie demonicznym) – a naszymi UFO, którzy
niczym Bogowie ściągnęli ich tutaj po to, aby bardziej nad tym człowiekiem panować.
Więc bardzo szybko tę cywilizację Atlantycka skasowano i powstała wreszcie ta nasza
fizyczna, ziemska.
Teraz to wszystko, o czym do tej pory mówiłem – ściągamy do historii, bo było
nam to potrzebne tylko po to byście się mogli w całości odnaleźć, ale to jest tło.
Ważne byście mniej więcej wiedzieli, jaki jest rozkład tego świata, jakie są poziomy.
My zajmiemy się teraz tylko Ziemią i dowiemy się, co się dzieje na Planecie Ziemia.
Góra mówi:
Ta Ziemia to Alcatraz – wyspa, z której nie ma ucieczki, więzienie. Człowiek nie zdaje
sobie nawet sprawy z tego, że to, co tu robi, tak naprawdę jest wyznaczeniem mu
pewnego regulaminu – obowiązuje, więc tu w tym więzieniu, więzienne prawo. Biblia
mówi tu o „pomieszaniu języków”. O co w tym wszystkim chodzi. Człowiek od
dziecka (nie podnoszę w tym wszystkim na razie kwestii oprogramowania)
przyzwyczajony jest do tego, by postrzegać ludzi jako kogoś obcego. Pomieszanie
języków oznacza też, że mamy naturalnie wrodzone (bo matryca przecież tutaj
działa) negatywne postrzeganie drugiego człowieka: ze względu na granice
państwowe, ze względu na granice językowe, ze względu na płeć, ze względu na
kolor skóry, na długość włosa, ze względu na wiek, na zasobność portfela, ze
względu na co chcecie, nawet na modę, ze względu na beznadziejne savoir vivre-owe
podejście do jedzenia  ludzie się dzielą.
Każdy, kto nie należy do tej (za przeproszeniem) jednej celi, jest wrogo
postrzegany. Dzięki temu umożliwia się zabicie w człowieku w ogóle chęci
pokochania drugiego człowieka. Człowiek nie jest w stanie wejść w pokochanie
drugiego człowieka.
Energia, która wpływa do człowieka jest neutralna. Rozwój duchowy
człowieka zawsze polega na tym, aby uruchomił w sobie pewien mechanizm
kierowania ta energia emocji, ale z poziomu serca. Najpierw trzeba pokochać siebie,
wybaczyć sobie, pokochać drugiego człowieka, wybaczyć mu, by być człowiekiem
prawdziwym. Potem trzeba współodczuwać, współtworzyć, by wejść w miłosierdzie.
Jeśli ktoś to osiągnie ma już poziom Świętego – to już naprawdę nieźle. Poziom
Uświęconego na razie zostawmy do czasu jak będziemy mówić o Jezusie.
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Tu, ponieważ oprogramowanie ukryte jest w matrycy tj. w brzuchu jelitowym
– gdzie komórek jest bardzo dużo, a sposób przepływu sygnałów jest biologicznie
ustawiony. Sygnały, które z brzucha jelitowego biegną do mózgu, biegną 3-krotnie
szybciej, te, które płyną od mózgu – 3-krotnie wolniej. Dlaczego?  Reagujemy w z
góry ustalony sposób, a ponieważ matryca ma zapis prawa „więziennego”, każdego
postrzegamy jako osobę pochodząca z innej celi. Na dodatek w ramach tych cel, w
każdej celi obowiązuje tzw. prawo „mafijne” czyli innymi słowy, zawsze obowiązują
struktury – jeden człowiek jest podporządkowany drugiemu. Gdzie jest dwóch –
zawsze jeden rządzi – musi być brygadzistą. Nie trzeba już dodawać, że do rządzenia
zawsze się rwie ten, kto jest najgłupszy, kto stosuje prawo totalnego
podporządkowania. Nawet w rodzinie jedno musi rządzić – to jest po prostu dramat.
I człowiek tak postępuje. Dlaczego?
To jest charakterystyczne, mamy wdrukowaną w nas duchową potrzebę
odczuwania jedności z drugim człowiekiem, tego nie unikniemy – to stanowi nas od
chwili narodzin, tacy po prostu jesteśmy. Drugi człowiek jest nam potrzebny do tego,
byśmy wyrazili się w tym świecie, byśmy poznali swoją naturę poprzez siebie poprzez
drugiego człowieka. Ten stały poziom jedności z drugim człowiekiem jest wartością
niezmienną. Od nas tylko zależy, jakie parametry ten stały poziom stuprocentowy
zawiera. Wyobraźmy sobie taka podziałkę:
100%

50%

0%

0%

50%

100%

nienawiść
wrogość
podporządkowanie

miłość
braterstwo
namiętność

Po jednej stronie (tak jakby to były kolumny głośnikowe) mamy miłość, braterstwo,
namiętność energetyczną itd. a po drugiej stronie: nienawiść, wrogość,
podporządkowywanie. Suwakiem między tymi dwoma sposobami reagowania
możemy sprawdzić: ile, czego przeważa, czy to, co jest nieprawe (PTP) czy to, co jest
duchowe (po sercu) przeważa w naszym zachowaniu, przyjętej postawie. Zawsze
musi być w sumie 100%. I uwaga dwa ekstremalne przypadki:
1. weźmy po uwagę miłość – te po sercu, to prawdziwe kochanie tego człowieka
jest pełne. Kiedy jesteśmy w miłości, w ogóle nie zakładamy nic – ona jest
bezwarunkowa. My czujemy cud istnienia drugiego człowieka, niczego więcej
nam nie potrzeba.
2. ekstremalną przeciwwagą do miłości bezwarunkowej jest „obóz
koncentracyjny”, kiedy tak jak hitlerowcy z zastrzykiem fenolu stojący nad
człowiekiem wbijali tę igłę w niego, albo go gazowali. Ale odczuwali taką samą
jedność z drugim człowiekiem.
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To jest dokładnie to samo, czy wy będziecie mówili człowiekowi, że jest cudownie, że
może wzrastać, że może wszystko w życiu osiągnąć, że może łączyć się z Bogiem –
jest dokładnie tym samym, co mówienie: człowieku ty będziesz cierpiał choroby, ty z
grzechu powstałeś. A Bóg? Boga nie ma …chyba, że spełnisz nasze kościelne
wymogi.
Pierwsze (1) i drugie (2) jest tym samym – musi być totalne odczucie jedności z
drugim człowiekiem. Jak to się na tej skali rozkłada, ile czego jest – zależy po prostu
od dokonanego wyboru.
Czyli to biblijne pomieszanie języków, to prawo więzienne, jest w nas
wdrukowane, ono jest stałe, ono po prostu automatycznie wyznacza nam
postrzeganie drugiego człowieka. My musimy ciężko nad tym pracować, aby do
matrycy wprowadzić nowy zapis:
- że człowiek jest dobry - jak to możliwe, jeśli go nie pokochamy?
- że człowiekowi trzeba pomóc – jak to możliwe jak mu nie wybaczymy? itd. itd
Nad tym pracujemy, przez co postrzegamy tego człowieka, jako co? Jako
cząstkę Ojca, przecież jego w nim widzimy. Kogo innego? Jak On jest w nim zawarty.
Jak możemy postrzec w człowieku Boga, jak sami wierzymy w to, że jesteśmy
grzeszni i powinniśmy tu cierpieć. To, co mówi psychologia w tym temacie, to jest po
prostu dramat.
Wiemy już, że to więzienne prawo obowiązuje, że matryca dba o to, byśmy
postrzegali człowieka nie sercem, tylko tym „oprogramowaniem”. Żeby człowiek nie
potrafił słyszeć „Góry”, żeby człowiek nie był zdolny odczuć prawdy, żeby człowiek
był cały czas podległy siłom ciemności, jak i siłom ciemności wyrażonym przez innych
ludzi, pozbawiono go mocy.
Chodzi tu w tym wszystkim o to, aby człowiek nie miał tzw. mocy duchowej,
mocy energetycznej, nie wnikał do źródła prawdy, a zarazem, by czasami nie
zjednoczył się (broń Boże) we wspólnej świadomości.
Popatrzcie: potrzeba by było w tej chwili 6 mld Demonów lub innych sił
duchowych, by kontrolować człowieka. Jak u człowieka „uwalimy” świadomość, czyli
nie będzie wspólnego porozumienia między całością i jeszcze na dodatek go
podzielimy – gdzie będą tylko cząstkowe całości – takim człowiekiem niewielka grupa
może sterować . Już nie mówimy tutaj o programach, które są żywe (programy są
żywe!). Już mamy pierwsze procesory, które są oparte na bakteriach. Programy są
energetycznej w człowieku działają. To jest technika przyszłości – ale UFO ją stosuje
– to samo jest w nas, żywe.
Żeby człowiek nie był w stanie nic ocenić stosuje się tutaj parę kodów –
głównym jest Węzeł Karmiczny – ten kod zawiązuje serce. Normalnie jest tak, że
energetyka ludzka ma wiele poziomów. Przede wszystkim to, co stanowi o jego sile
to NICI, wiązki świetlne, które z niego wypływają. One stykają się z nićmi innych
ludzi, one ściągają wszystkie informacje, one wiedzą jak toczy się nasza ścieżka
przeznaczenia. Linie losu są jeszcze czymś innym – ale z grubsza można by je ze
sobą powiązać.
Gdy działa Węzeł Karmiczny (to jest kod) on robi poważna szkodę
człowiekowi. Po pierwsze, człowiek taki, nigdy nie ma dużej mocy. Nigdy! Nie może
przekroczyć 6-tego poziomu stwórczego, nie potrafi mieć tych nici dużo. Tymczasem
jak my chcemy osiągnąć swoje cele, musimy mieć tych nici sporo. Prawdziwy model
człowieka na innych Planetach jest modelem, który jest idealny. Bóg mówi wyraźnie:
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człowieku, tu dałem Ci ten świat po to, byś był w radości, doświadczaj go w pełni,
ciesz się tym życiem, a ponieważ masz moc uruchomioną – ona sama (to jest
świadomość) steruje Twoim myśleniem. Ponieważ w człowieku przy otwartym sercu
tej mocy jest mało, umysł cały czas jest włączony i to steruje myśleniem. Nie ma też
– bo węzeł karmiczny to blokuje – kontaktu z Górą. Ten cieniutki strumyczek –
standardowo 3 mm sprawia, iż ten przesył danych jest opłakany. Taki człowiek nie
ściąga informacji z Góry, taki człowiek nie widzi, nie słyszy, nie czuje. Po prostu nie
ma sterownia myśleniem z tamtej strony.
Mamy tak:
- świadomość może sterować myśleniem
- umysł (stara baza danych-podświadomość) i matryca może sterować
myśleniem
- Góra może sterować myśleniem
Od Góry jesteśmy odcięci, świadomość jest słaba i nasze myślenie tragiczne.
Dlatego tutaj człowiek stale posługuje się analizą i do 150 IQ po prostu nic nie może.
Naprawdę tak jest.
Czyli tacy ludzie nie dość, że nie potrafią wnikać w tamten świat, rozeznać się
w całości, nie widzą tamtego świata, a umysł i oprogramowanie mówi swoje, więc
zakładają to, co jest najważniejsze: że nic nie ma po tamtej stronie!
Zauważcie, że w oficjalnym kanonie wiary (mówimy tu o kościele katolickim) jest
wyraźnie powiedziane, że po śmierci nic nie istnieje…. Dusza nie istnieje itd. To jest
napisane i to obowiązuje. Tylko Bóg jest nieśmiertelny – i tylko Bóg sprawi, że Dusza
może zmartwychwstać. Totalna zamuła !!!!
Tymczasem jest odwrotnie: to jest żywa, istniejąca cząstka Boga, która musi
się tutaj obudzić.
Czyli tak: pozbawieni kontaktu z Górą, pozbawieni źródła informacji
(świadomość), na dodatek nieumiejący korzystać z mocy nici, nie pozostaje nam nic
innego jak uleganie tutaj umysłowi. Czyli jesteśmy osobami, którym życie kształtuje
matryca. Człowiek z węzłem karmicznym nie przekracza 6-ego poziomu stwórczego –
jak jest maksymalnie zdolny. Taki człowiek jest słaby energetycznie. Każdy inny jak
przyjdzie, obezwładni go swoją energetyką. Innymi słowy ktoś, kto korzysta z mocy
przeciwnej, oprogramowania, wdrukuje swoje potrzeby, wdrukuje swoje cele, niczym
urokiem go przykryje – a ten nawet nie będzie o tym wiedział. Struktura
energetyczna człowieka jest taka, by Ci, którzy posługują się Energia Przeciwną,
totalnie energetycznie podporządkowywali innych!
Mamy, więc tutaj jeden element uwalania ludzi, czyli pozbawienia ich
umiejętności połączenia się we wspólnej świadomości. Czyli trzeba by było wejść w
przestrzenie duchowe, wejść w to coś, co jest cudowne, aby zrozumieć, czym jest
świadomość i wspólnie się połączyć. To nam odebrano. Skoro jesteś w więzieniu –
już jesteś słaby. Po prostu – nie masz żadnej szansy zetrzeć się z tymi, którzy co
chcą, ci tutaj wdrukowują. Czyli od strony energetycznej człowiek jest tu załatwiony
na „amen”. Wszystko, co może osiągnąć to tylko w energii przeciwnej.
Dlatego u takiego człowieka, który ma ograniczone myślenie – naprawdę ograniczone
- garstka ludzi, których nie chwycił węzeł karmiczny, mogła wnikać w obszary
abstrakcji, mogła ściągać stamtąd informacje, ich nazywamy geniuszami. To nie byli
geniusze, to byli zwyczajni, przez przypadek nieuwaleni programowo ludzie.
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My to wszystko w człowieku budzimy, wzrastają wszystkie inteligencje,
zaczyna pojmować całokształt on zaczyna rozumieć, czym jest troska, opieka i miłość
oraz odpowiedzialność za siebie i za innych – inni nie są w stanie. Dla nich
odpowiedzialność to podporządkowanie drugiego człowieka, zniszczenie go, to jest
po prostu cos strasznego. W takich warunkach, kiedy człowiek jest słaby, kiedy
matryca idealnie działa, programy już mogą bezkarnie człowieka sobie
podporządkowywać.
Dlaczego oprogramowanie jest tutaj ważne?
Oprogramowanie i to działanie energetyczne na człowieka sprawia, że
człowiek nie chce się podnieść. Normalnie przecież nawet ten ograniczony duchowo i
energetycznie człowiek może pracować nad sobą, może zechcieć siebie pokochać,
sobie wybaczyć, odczuć Boga w sobie. I wtedy uruchamia niezłą moc – choć tylko do
poziomu 6-ego stwórczego. Ale istnieje pewne ryzyko, bo jak pokocha jeszcze innych
ludzi, jak im wybaczy, będzie współtworzył i współistniał i jeszcze troszeczkę wejdzie
w świętość, troskę, opiekę i miłość – to jak to odczuje i osiągnąłby poziom 13-ty,
wtedy sam z siebie, bo ma taka moc, kasuje węzły karmiczne. Uruchamiany jest
Ocean Przekształceń i Góra wtedy wchodzi, bo od 13-tki jest tzw. moc przemienienia,
Energia Przemienienia. I od 13-tki Góra mu wszystko kasuje. On się budzi! I On
zaczyna wszystko rozumieć.
By czasami komuś nie zechciało się być Świętym, albo przynajmniej
Prawdziwym Człowiekiem, by nie zechciał się obudzić – strzeże tego oprogramowanie
religijne. Zawsze na każda Planetę, na jaką schodzi ciemność, najpierw schodzą
specjaliści od tworzenia kościołów – nie może być inaczej. Zawsze tak jest. Na
samym początku (nawet Góra mówi) był Szaman i był Wódz. Ale Szaman łączył
człowieka z siłami przyrody, natomiast kościół odcina człowieka od sił przyrody i sił
duchowych. I oczywiście człowiek rodzi się w ciałach, które mają już zwichrowaną
energetykę, a my musimy ją przywracać i jesteśmy wyposażeni w taka moc

Oprogramowanie kościelne.
Uważacie, że chodząc do kościoła odnajdujecie Boga…….?
Myślicie, że odnajdujecie, ale nie odnajdziecie.
To są szczególne, ale naprawdę szczególne przypadki, że to się Wam uda. Dlaczego
w takim wypadku Ci, co chodzą do kościoła, nie mają wszyscy objawień, nie
kontaktują się z Górą itd. ? – Bo usłyszeliby, że kościół jest niepotrzebny?
UWAGA, co mówi Góra: „kościół musi odciąć człowieka od Boga – to jest jego
zadanie”
Programy doskonale tutaj działają, sprawiają, że człowiek po sercu jest słaby.
Jego myślenie jest sterowane przez inne siły, przez innych ludzi. Taki człowiek nie
zechce wypracować w sobie potrzeby bycia lepszym. Tu oprogramowanie religijne
sprawia, że on nie będzie czuł takiej potrzeby, bo on bazuje na bezmyślności i
duchowym lenistwie, które matrycowo i umysłowo jest już w człowieka wdrukowane.
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Zobaczcie, co robi kościół:
Kościół musiał oddzielić człowieka od Boga, mówi, więc tak:
Patrz człowieku – tu jest kościółek ۩, tam jest kościółek ۩ i gdzie zechcesz to będą
kościółki ۩۩۩– i tam mieszka Bóg. Dziecko od samego początku jak otworzy oczy
słyszy od matki:, choć pójdziemy do kościoła, do Bozi.
Jak mówicie: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie ^…..” cokolwiek robicie, wierzycie w
największą bzdurę w największy podstęp Szatana  że Boga nie ma w Was, to jest
wdrukowywane. Dotkniecie ręki podczas chrztu, podczas bierzmowania, podczas
czegokolwiek innego, tu (w trzecim oku) zostawia takie same ślady, jak Ci mistrzowie
Reiki, którzy podporządkowują innych wprowadzając kody – to są kody! Człowiek
później nie potrafi (co jest zaskoczeniem) przejść z jednej religii do drugiej z jednego
kościoła do drugiego – czuje się tak jakby to było wielkie przestępstwo duchowe. Ten
konflikt wewnętrzny go trzyma. A przecież i tu i tu powinien być ten sam Bóg- to jest
właśnie ten program, który działa i to działa totalnie.
To trzeba wszystko czyścić, a potem przewartościować wszystko w człowieku
w matrycy.
UWAGA! Popatrzcie, jakie to genialne: „nie ma w was Boga, tylko w
kościołach jest Bóg. Bóg jest na zewnątrz. Rozumiecie? Bóg jest na zewnątrz – nie w
Was!! To, kto was zrobił…..? Napędzają Was cząstki Boga. Bóg śni nami.
Kiedyś Bóg Ojciec przyszedł i pokazał mi obraz w Oceanie Ducha Świętego.
Siadł z boku i mówi:
„co widzisz?”. Nie widziałem nic. „Co widzisz?” pyta ponownie. No to ja poprzez
projekcję umysłu wyobraziłem sobie jakieś góry, rzeczkę, ludzi itd. A On mówi: „A jak
myślisz co ja widzę?” No…. Wszystko widzisz. On mi mówi „nie – ja nic nie widzę”
On nic nie widzi…. – Bóg nic nie widzi… Jak to? pytam. „Bo ja widzę oczyma tego co
stworzyłem, widzę poprzez Stwórców, widzę poprzez ludzi, ja jestem w każdym i
tylko to widzę”. Bóg jest tu - we mnie. Bóg jest tam – w Tobie, w tych oczach, które
teraz na mnie patrzą, On jest wszystkim i w pełni doświadcza naszego życia.
Autentycznie tak jest. A kościół mówi, że tak nie jest. Jezus mówił, że tak jest, a oni
mówią, że tak nie jest. Po prostu dramat.
A Jezus modlił się tak: „Ojcze nasz, który jesteś we mnie…” o Świątyni Serca
mówił – o niczym innym. Patrzcie się, po co to wszystko było:
- po pierwsze kościoły sprowadzają siły ciemności, to jest zadanie oddzielenia Boga
od Człowieka. Taki człowiek da się później prowadzić na rzeź – zwłaszcza, że węzeł
karmiczny zawsze uniemożliwia mu widzenie tamtego świata. I przychodzi potem
byle, kto i mówi mu: Świat wygląda: tak, tak, tak, i ja to widziałem i ja to wiem, bo
ja jestem wyjątkowy. I ludzie oprogramowani, zmuszeni, z wdrukowanym w matrycy
podejściem do świata wierzą w te bzdury….
My wszystko kasujemy w człowieku, człowiek sam sięga po tamta wiedzę,
budzimy ludzką świadomość. Człowiek nadrabia to IQ, średnio dochodzi do 195, a są
tacy, co zbliżają się do 240. To jest potęga duchowa, to, co się rozumie, to, co się
czuje – to jest wspaniałe. Człowiek wie, że żyje. Po prostu jest, jest inaczej, zaczyna
się proces syntezy: jasnowidzenie, jasnoczucie, po prostu moc duchowa, ta
pozostałość ludzka działa. Tego chcą Was „pozbawić, aby Wami sterować…
Kościół mówi tak: tu jesteś Ty człowieku ẍ , a tutaj jest Bóg, a pośrodku
jesteśmy my: mury, świątynie, kamienie ۩۩۩. Jak Ty wykonać wszystko, co my Ci
powiedzieć …. to my Cię do Boga przepuścić……. Zamuła…. Przecież to nie ma sensu.
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Jezus mówił: „kamień na kamieniu tu w tym murze nie zostanie…” słowa znacie.
Mówił wyraźnie o jednej rzeczy: istnieje tylko jedna świątynia: Świątynia
Ludzkiego Serca – Tu (pokazuje na serce) …. I to macie! Tu! A dajecie się robić w
konia. Dlaczego? Bo ta cała rzesza sług ciemności doskonale wie, co robi, żeruje na
ludziach. Zobaczcie, to, co jest z tego najważniejsze po oddzieleniu Boga, to jest
zmuszenie człowieka do tego, by uwierzył, że nie musi już nic robić, że oni
plenipotenci boscy – wszystko za was załatwią.
Patrzcie: tu są świątynie, w świątyniach Bóg, a tam jesteś Ty – tam nie ma
Boga. Tu przechodzisz przez ten mur, a jak ty tam nagrzeszyć za murem, jak ty tam
być zły, jak ty tam być podporządkowujący innych sobie (zabijający, mordujący,
krzywdzący, krzyżujący) – to jak Ty przyjść do nas, to my Ci zadać pokutę i ty być
wyczyszczony….. I człowiek żyje w takiej iluzji, nie musi nad sobą pracować. Oni
utrzymują człowieka w totalnej duchowej bezmyślności i w totalnym duchowym
lenistwie. Kto zasuwa –za przeproszeniem- do kościoła, to myślicie że jest czysty?
Większość nie. Są tacy, którzy tam są fajni i idą – tylko nie wiedza po co? Boga maja
w sobie, czemu nie popatrzą w lustro? A pieniędzy – zamiast na cmentarze, na msze,
na zielone świątki – nie przeznaczą na zakup nowego TV, na radość….? Czemu? Bo
kościół wypromieniowuje w nich ich myślenie. Zobaczcie jak prosto to robią.
Czyli innymi słowy, dzięki kościołowi, człowiek nad sobą nie pracuje, wie, że
bezkarnie może wszystko robić, niszczyć – bo oni mu wybaczą. Spowiedź wymyślili,
aby to sobie ułatwić. Przecież u Jezusa nie było żadnej komunii, żadnej spowiedzi.
Nie istniało nic takiego. Czemu nagle się znalazło…? No na potrzeby sytuacji, żeby w
głowach mieszać ile się da. To, czym jest cały ten kanon wiary itd. na razie
pomińmy. A to, co oni mówią musi podporządkowywać jednego człowieka drugiemu.
Patrzcie się, jakie oni gnioty robią, w które ludzie wierzą. Znacie słynne powiedzenie:
jak cię walna w policzek to nadstaw drugi, trzeci raz, piąty, dziesiąty – aż się czegoś
nauczysz. Dwie rzeczy, czego się tu nauczycie – bo ponosicie za to odpowiedzialność:
- że Was zatłuką?
- i że to samo będą mogli robić innym?
Czemu o tym nie powiedzą?
Przyszła do mnie kiedyś taka starsza Pani, bo już nie wyrabiała , nie wiedziała
co z synem robić, bała się że ja zabije i czy ma go oddać na Policję. Od 24-go roku
życia nie pracował, był na jej utrzymaniu. Kobieta malutko zarabiała, gdzieś tam cos
dorobiła, a on się rozpił, wykorzystywał ją, bił. Posprzedawał z domu, co mógł. Ona
w tym uczestniczyła.
A czy- uwaga żeby to dobrze zrozumieć – jak ja będę kogoś z was bił – to
dobrze robię? Powiecie: Nie! A jak pozwolę siebie bić: to dobrze robię…?
My jesteśmy tacy sami, jesteśmy dziećmi Boga. Czemu w takim razie kościół
tej maksymy nie wyznawał, tylko krucjatami mordował ludzi? Czemu oni nie dawali
się bić, tylko bili cały czas innych?
Lećmy dalej. Mit Franciszka z Asyżu (to, co on chciał udowodnić pomijamy
milczeniem). Zobaczcie, mówił wyraźnie o jedności z drugim człowiekiem. Mówił, że
trzeba dać – ale to była idea, on tego uczył, ale te ideę wypaczyli. Kościół jednak
szafuje nią do dzisiaj: „jesteśmy po to, by jak masz to dawać..” Dlaczego on nic nie
daje? Czemu on tylko gromadzi, pasie brzuchy i powiększa majątki. Czemu kradnie,
sprzeniewierza, czemu jest największa mafia finansową świata. Pierze pieniądze z
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całego świata. Gdybyście czytali, co odeszły od kościoła kardynał opisuje w swoich
książkach – to byście nie uwierzyli – jeden wielki mord i jeden wielki przekręć. Mafia!!
Największa mafia świata. Czemu tu nie nadstawili policzka? – Bo to jest dla głupich,
naiwnych, którzy mają im służyć. Patrzcie, to co pisał wśród swych scholastycznych
bzdur pismak Wasz Jan Paweł II (sprawdźcie go na skalach, zobaczycie). Skoro
pastorał nosił i oficjalnie afiszował się ze znakiem Szatana – no to wiecie, w kogo to
uderzało. Oczy trzeba mieć otwarte, ale ten pastorał robił swoje, jak tłum stawał –
padał. To było zamulenie, poziom świadomości od razu leciał w dół. I widzieli kogo?
Czuli energie – ale nie nasze z góry, tylko te z dołu.
UWAGA! On pisał tak: o rodzinie, o tym, o tamtym, że przed ślubem – za
przeproszeniem – nie wolno się tak blisko poznawać, a dopiero po ślubie można tam
trochę ku prokreacji zrobić. No po prostu….. po co to wszystko!? Po to, żeby
człowiek nie doświadczył cudu namiętności przed zawarciem związku małżeńskiego –
a przecież kiedyś nie było żadnych ślubów- wymyślili to 1000 lat temu, a tak
naprawdę to działają od ponad 100. Nie było kiedyś… Góra cały czas mówi: istnieją
tylko związki partnerskie. Jezus tez mówił: jak gaśnie miłość, ludzie mają się
rozejść – póki mogą na siebie patrzeć godnie. Gdzie to jest.. gdzie to jest… A w
książkach, w wielu apokryfach jest to napisane. Patrzcie się. Dzięki temu
„szczęśliwemu” przekrętowi, ludzie żyją ze sobą, a się nie wypróbowali – no to są
niestety niedopasowani. 90% takich małżeństw jest nieszczęśliwych - ginie miłość,
nie ma namiętności. Idzie później do kościoła taki sfrustrowany małżonek i mówi:
„księże, no, ale nie wiem, czemu, nie potrafię, jest mi ciężko”, a w odpowiedzi słyszy
najczęściej: „Ty musisz synu cierpieć i ty nie powinieneś się kochać – to jest tylko
kwestia prokreacji. Ty synu módl się tylko o czystość.” A w tym konflikcie
wewnętrznym, w tym niezrozumieniu, taki człowiek myśli, że faktycznie nie potrafi
nikogo pokochać – a to jest wymuszony przez kościół przekręć energetyczny. I
człowiek trzymany jest na uwięzi. Jakby się taki ktoś nagle budził i tak pewnego dnia,
modląc się (wiecie te ich modlitwy to są inwokacje, a nie modlitwy), gdyby się tak
otworzył i odczuł w sobie taki cud, taka cząstkę Boga i taki uradowany poleciałby do
kościoła, otworzył te drzwi i krzyknął: Ja wiem! Ja czuje Boga! – To, co usłyszy, od
ciemnego stojącego na ambonie? „Z grzechu powstałeś, na dodatek w łonie rozpusty
i rozpadu. Taki człowiek pada, wierzy w to, on się nie podniesie. On nie będzie potem
w stanie pokochać innego grzesznego potwora. To jest po prostu koszmar. Ludzie! W
co wy wierzycie! Bóg stworzył nas ku naszej własnej radości! Dał moc – tyle, że nam
ją zabrano, ale pozwalamy wam ją odzyskać, by wszystko w życiu prosto,
bezkonfliktowo załatwić. Na dodatek patrzcie, co ten ciemny robi później na ołtarzu:
Jezus przemieniał wodę w wino, żeby była radość – jak ktoś jeszcze radości nie mógł
poczuć, dawał chleb. Innymi słowy, by była radość, by zaczęła się zabawa.
A ciemny co woli (jak ktoś horrorów nie lubi, niech nie słucha): oto kielich krwi
mojej, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. No… horror!
„Piła 6….7…..8”! Na odpuszczenie grzechów… A przecież mówią, że Jezus już za
nasze grzechy umarł na krzyżu…… chyba się nie spodziewali, że ktoś publicznie o
tym powie. Przeczą sobie. No to, co oni robią to jest straszne.
Patrzcie, jacy oni są zręczni. Doprowadzą do konfliktu, a jakby – za
przeproszeniem – taki cud się stał i delikatnie mówiąc ktoś by przed ślubem, chciał
popróbować i na dodatek jeszcze nie posłuchał tych hierarchów i użyłby „gumki”,
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„pigułki” – to żeby błędu nie popełnić – na wszelki wypadek (sprawdźcie sobie) jaką
pułapkę dla nich przygotowali. Jak chcielibyście te gumki i pigułki kupować – to
sprawdźcie sobie tylko, jakie udziały w tych fabrykach ma Watykan. On się
przygotował na jedna i na druga ewentualność. Ktoś by mi tu od razu powiedział „no
tak, ale oni są dobrzy, bo dają zupki”. Wy też chcielibyście mieć ten interes z
zupkami, gdzie wierni dadzą wam 100 tys. zł a wy na te zupki dacie tysiąc złotych.
To jest biznes jak nie wiem. Caritas to jest mafia, to jest bandytyzm w biały dzień –
to co się z tymi ludźmi tam robi, to się w głowie nie mieści. Ja pomijam Irlandię, bo
niektórzy myślą, że to jest tylko Irlandia i tylko tam się tak działo, gdzie przez 50 lat
od okresu powojennego wszystkie domy pomocy społecznej i sierocińce itd. były
jednymi wykańczalniami ludzi. To było masowe pedofilstwo, to było masowe
znęcanie się. Na dodatek oficjalnie sprzedawali te małe niczego nie świadome dzieci
do burdeli w całej Europie. O tym się mówi – a u nas nie, u nas tego nie ma !
Patrzcie się jakie jest zakłamanie w tej bzdurze. Wiadomo, że namiętność jest czymś
pięknym, pożądanie jest tylko cząstką namiętności, później może być nią czułość, ale
namiętność trzeba odczuwać ! To jest coś fantastycznego, bez tej namiętności nie
ma kontaktu z drugim człowiekiem, to jest podstawa, która jest! Co jest
piękniejszego, jak nie przytulanie się do człowieka. A tymczasem – uwaga – jakie
pułapki psychologia i religia stosują: namiętność – zakazana. Psycholog nawet mówi
tak: jest taka przestrzeń osobista – 10 m, jak ktoś ja przekroczy włączamy sygnał:
uwaga! idzie wróg (ja myślałem, że idzie człowiek, mój brat, moja siostra), no ale
idzie wróg! Co dalej: 5m – uwaga! stan podniesionej gotowości. Przybliżył się jeszcze
bardziej – uważaj, wyciągnij ręce – oficjalnie, jaka gazeta, jaka książka
psychologiczna, to jest. Ale jak się przekroczy kilka centymetrów – zabij!
Uwaga! Pokazali mi taka scenę, żebym zrozumiał, co zabili w człowieku i co
zabijają: „Nagle byłem takim staruszkiem 70-cio letnim i siedziałem na ławce w
alejach, po których sporo ludzi spaceruje. A ja stary plener, taki wózeczek z tym, co
mi się udało zdobyć przy mnie stoi, siedzę skulony po tej zimnej nocy, którą mi się
udało przetrwać, czuje jak słoneczko grzeje coraz bardziej i jest mi cieplej. Nie wiem
czy są wokół mnie ludzie, czy nie ma – ja chcę po prostu przeżyć jeden dzień. I
wtedy podszedł do mnie człowiek, do dziś nie wiem w tym doświadczeniu czy to był
on czy ona. Powiedział tak do mnie jakby telepatycznie: czuj, nie odwracaj się i
zaczął mi masować plecy. Po pierwsze byłem słaby, nie umiałem sprawdzić, odwrócić
się, oprzeć i poczułem dotyk drugiego człowieka. Mnie starego, śmierdzącego, – ale
ktoś dotykał. Nie dotyk fizyczny się liczył – choć przez fizyczność szedł, tylko ktoś był
przy mnie, ktoś we mnie wnikał, sam z siebie mnie roztasowywał i to było
przyjemne, ktoś dbał, był, ktoś wnikał, ktoś był! I tak na okrągło. Ten ktoś później
odszedł, a ja do końca życia pamiętałem później te chwilę, że ktoś dał część z siebie.
To jest spotkanie z Bogiem! A psychologia takie kity wciska – i kościół to samo.
Namiętność jest podstawą, bez tego nie można żyć! Czułość, obecność drugiego
człowieka w jakiejkolwiek formie jest podstawą – zabijecie, nie ma rozwoju, nie ma
żadnej szansy, a oni to zabijają.
Klasyczny inny przykład jak to działa – w sposób zamatrycowany:
„Jadę sobie w autobusie /scena/, ktoś się o mnie opiera. Pierwsza myśl: złodziej,
bandyta może zboczeniec. Fru! z łokcia go w bok. Odwracam się zadowolony. Upss!
Staruszka pada. Dopiero do głowy mi przyszło, że ona zaczęła słabnąć – może serce,
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może wiek – więc pruję na przód autobusu i obserwuję co się stało jak inni
reanimują”.
My tak reagujemy na ludzi, bo my nie mamy zapisu kochania drugiego
człowieka, nie zmieniliśmy zapisu w matrycy. A kościół uczy oddzielenia: „grzechu
powstałeś, zwyrodniały jest twój sąsiad, wszystko to jest grzeszne, paskudne istoty.
Ludzie drodzy! Czego was uczą. Patrzcie się „łono rozpusty i rozpadu”, ale im nie
przeszkadza spółkować z tym łonem rozpusty i rozpadu. Oczywiście wiecie, że kościół
katolicki to jest największe pedofilstwo świata – tu o tym nie będziemy mówić. Papież
się do tego oficjalnie przed kamerami przyznał- więc mnie o to nie sądźcie. Patrzcie
się, co oni robią – a maja do tego prawo, ale czemu udają, że tak nie jest? Kwestia
dzieci, kwestia nielegalnych związków to jest u nich norma. A przecież mogliby
powiedzieć, że mają swoje rodziny. PELC to się tam nie czai, oficjalnie żyje z dwoma
siostrami zakonnymi i ma wszystko gdzieś, – co się on tam będzie przejmował,
Arcybiskup może. Nasz Papież tez musiał sobie potomstwo stworzyć, ale o tym nie
wszyscy wiedzą.
Nim przejdziemy do najważniejszego, dzięki czemu siły ciemności załatwiają
człowieka na tej Ziemi – bo o kościele nie trzeba tak dużo – przeczytam kilka
fragmentów, które zawarłem w takiej „przyjemnej” książce „DUCHY – kosmiczne
niewolnictwo człowieka, którą kościół nagminnie kasował tam gdzie się ukazała.
Zastanawiałem się kiedyś, „czemu?”, skoro jest wiele innych, czasem gorszych
książek, a tam nie ma takich działań. Bo wiedzieli, kto przyjdzie, wiedzieli, o co toczy
się stawka, autentycznie przeczuli. Jak to się dzieje, że Ci którzy rzekomo są w
prawdzie robią na co dzień cos innego. A może prawda w ich wykonaniu wygląda
zupełnie inaczej, może oni doskonale wiedzą, że tej prawdy nie ma, żerują na
naiwności innych.
Popatrzcie podzielili człowieka, jak wiecie dopiero Jan Paweł II przyznał
kobiecie status bycia człowiekiem. 2000 lat była za psem, za koniem, za krową… na
7-mym miejscu. Oficjalnie! To nie są żarty. Dzięki temu wybiegowi- zobaczcie- w tym
Alcatraz doprowadzili dzięki pomieszaniu języków do tego, że połowa świata należała
do nich. Kobieta nie była człowiekiem, można z nią było, co chcieli zrobić. Oni mieli
prawo do kapłaństwa, natomiast kobieta mogła doświadczyć obecności bycia z
Bogiem będąc w klasztorze. Czy wiecie, że przez całe stulecia klasztory były
największymi burdelami w Europie? Konkurowały między sobą o uznanie Papieża,
aby obrabiać klientelę z miast należących do innych klasztorów, bo one będą lepsze
w posłudze boskiej. Pamiętacie historię z tymi odpustami? Zrobiłaś bardzo dużo złego
– wystarczyło 1,5 miesiąca spędzić w oczyszczalniach papieskich zostawiając kasę –
byś była zbawioną. Czemu się o tym nie mówi?! Taki jest prawdziwy wymiar
kościoła! Wykorzystać, zdeprawować, zabrać mu prawdziwą namiętność, zniszczyć go
w rodzinie i na dodatek tkwić w bezmyślności i duchowym lenistwie.
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Kazamaty... (źródło: www.popko.pl)
By lepiej zrozumieć rolę, jaką spełniamy w długim łańcuchu "pokarmowym"
istniejących we wszechświecie form rozumnego istnienia, jestem zmuszony w
telegraficznym skrócie przedstawić uproszczoną wersję ewolucji wszystkich
inteligentnych form. Zakładając oczywiście, że nie o prymitywne byty roślinne i
zwierzęce, ale o cywilizacje posiadające wysoki współczynnik duchowego rozwoju.
W tym wycinku przestrzeni, który dane mi było poznać, cała materia podlega
rozwojowi duchowemu. Oznacza to, iż stworzony na podobieństwo Siły Stwórczej
"Duch" przenika każdą jej cząstkę, nadając jej określoną wartość, która sukcesywnie
się zmienia, podnosząc swoje wibracje, a więc poniekąd ewoluując ku wyższym
formom świadomości.
Nie będziemy się tu jednak zatrzymywać na omawianiu podstawowych
poziomów świadomości materii, będącej ledwie zaczynem wyższych form duchowych,
ale od razu przejdziemy do rozpatrywania istnienia z pułapu najwyższych form
istnienia. Lecz nie tych, które ów świat zrodziły i odgórnie kształtują, ale tych, które
w tym świecie ewoluują.
W całym multiwersum, tym duchowym, istnieją dwie formy rozwoju
świadomości. Pierwsza obejmuje obszary, w których wspólną świadomość duchową
posiada każdy atom i nie-atom tej przestrzeni, w których całość jest zespoloną
inteligencją, w których najmniejsza cząstka wyraża sobą wiedzę całości. Obszary te
zwą się Ciemną Materią. Nazwa ta funkcjonuje nie z powodu panującego tam
mroku, ale z powodu braku świadomego podłączenia pod światło. Całe to
multiwersum zawiera, bowiem wszechświaty, w których Inteligencja zdominowała
samą siebie poprzez odrzucenie własnych nici duchowych. Sama na sobie dokonuje,
bowiem tak niewyobrażalnych eksperymentów ewolucyjnych, iż ludzki rozum nie jest
w stanie tego w ogóle pojąć. Na domiar tego złego wszystko opiera się na jednej
logice, na logice form, które wszakże skrajnie się różniące, są w rzeczywistości
jednym i tym samym, a zawsze pozbawionym uduchowienia produktem swojej
własnej myśli.
Prawdę powiedziawszy, to nie znajduję słów, które w przybliżeniu mogłyby
opisać panujące tam warunki, schematy, czy taktykę rozwojową. Żadne znane nam
definicje tam nie funkcjonują. Abym postarał się zrozumieć, z czym mamy do
czynienia, przeniesiono mnie w ten obszar i zakotwiczono w czymś, co nazwałbym
czaso-trwaniem albo zawieszeniem w odczuwaniu niczego, bo tylko wtedy można
cokolwiek tam dostrzec. Natychmiast, jakby już na mnie czekała, pojawiła się przede
mną, albo raczej we mnie i nade mną kopia mnie samego, doskonały fizyczny i
energetyczny klon, powiedziałbym nawet, że identyczna duchowa reprodukcja.
Cały ja z całym własnym sensem istnienia, z korzeniami duchowymi, które
gdzieś tam są złączone z Jednią. Od razu, bo nie upłynęła nawet ciągnąca się w
nieskończoność sekunda, zrozumiałem, iż moje lustrzane odbicie tak dalece odbiega
od wzorca podstawowego, iż sama świadomość jego istnienia mogła mnie
doprowadzić do obłędu. Jeszcze nie zdążył otworzyć oczu, jeszcze nie zdążył się
uśmiechnąć, a ja już wiedziałem, iż mam do czynienia z istotą tak doskonałą, a
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jednocześnie tak ułomną, tak ode mnie ewolucyjnie odległą, iż jej obraz mógł zrodzić
się tylko w umyśle największego szaleńca na świecie. Każda miliardowa część
sekundy tego spotkania była dla mnie koszmarem. Rozumiałem, iż w chwili jego
poczęcia stanowił doskonałą kopię mnie samego, idealne odwzorowanie mojej
pamięci, psychiki, fizyczności i czego tam jeszcze chcecie.
Ale całą swoją istotą odbierałem coraz wyraźniej rosnące między nami różnice.
Obcość, jakiej człowiek nie jest w stanie doświadczyć nawet na poziomie
genetycznym. Ta obcość narosła do niewyobrażalnych rozmiarów w czasie może
jednej milionowej sekundy. Tak, w tym fragmencie postrzegania rzeczywistości
pojąłem, jak dalece odmienną jest postrzegana przeze mnie postać. Ta inność
paraliżowała wszystko, co mnie stanowiło. Nie wiem do dziś, na ile to odczucie
wynikło z innego poziomu wibracji, z innego poziomu uduchowienia, ale owa
ewolucyjna odmienność jest niczym wobec przerażenia, jakie ogarniało naszych
przodków, gdy potężne kły tyranozaura zaciskały się na ich ciałach.
Ciemna Materia jest w stanie odwzorować w ułamku sekundy całe
systemy gwiezdne (z naszego obszaru ewolucji) wespół z zamieszkującymi je
cywilizacjami, lecz od samego początku ich zrodzenia sama przez nie się przejawia,
co dla jednostkowej świadomości jest progiem nie do przekroczenia. Istoty przez nią
powołane do życia natychmiast zostałyby pogwałcone wszystkimi prawami, jakie
stanowią u nas tło duchowego rozwoju, poczynając od praw stanowiących o naszej
wolności i niezależności. Owo totalne, genetyczne podporządkowanie, owo
niewolnictwo jest tak całkowite, iż istota taka już w chwili jej powołania zaczyna
dążyć do dezintegracji samej siebie, a jednocześnie wie, iż jest to absolutnie
niemożliwe. Po prostu koszmar...
Na szczęście w naszym multiwersum obowiązuje zupełnie odmienny typ
ewolucji, ewolucja poprzez podnoszenie poziomu wibracji samodzielnie rozwijających
się cząstek świadomości. Lecz i tu sprawa nie wygląda tak różowo.
I tu zaczyna się nasza historia...
Ogólnie rzecz biorąc istnieje w naszym multiwersum siedem wszechświatów.
Nie wchodząc w detale, w kontrowersyjny spór roli nieparzystego wszechświata, w
połowie z nich ewolucja duchowa polega na stwarzaniu cywilizacji, w których
przedstawiciele rozwijają się, łącząc umysł z emocjami. Są to tak zwane światy
hierarchiczne, strukturowe, gdzie jednostka jest całkowicie podporządkowana
nadrzędnym strukturom. Tu nie ma miejsca na rozwojowy indywidualizm. Tu panuje
stała, odwieczna konkurencja, wrogość, nienawiść, walka o przywileje i wypaczony
wzór społecznego szacunku. Wszelki "ludzki" odruch jest natychmiast karany, a co
najmniej zauważany, odnotowywany i w ogólnym obrachunku ściągający na takiego
wyłamującego się spod ogólnych prawa osobnika różnego typu represje.
Reasumując, omawiamy typ społeczeństwa, w którym jednostka się w ogóle
nie liczy, której wyznacza się niehumanitarne cele, w której toczą się ustawiczne
wojny (także międzyplanetarne i międzygalaktyczne) i zatargi, gdzie serce jest tym,
czym dla nas niegodziwość: rzeczą nie do
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przyjęcia. O znanym nam modelu rodziny należy zapomnieć, bo dzieci "przechowuje"
społeczeństwo, programując je od chwili pierwszego krzyku na swoją modłę, czyniąc
z nich roboty i bezrozumne machiny do zabijania.
By ewoluować w tych wszechświatach, by podnosić poziom wibracji, trzeba nie lada
poświęceń.
By w tak zwartych i antyludzkich strukturach w ogóle ów proces zakończył się
sukcesem, trzeba wielu tysięcy wcieleń. Życie jest, bowiem tak odgórnie
zaplanowane, by jednostkę prawdziwie uwięzić w kole ponownych wcieleń, by droga
do światła, by wyzwolenie były dla niej pusto brzmiącym stwierdzeniem.
Wiele cywilizacji z tego obszaru poprzez tworzenie społeczeństw na powrót
kształtujących duszę zbiorową w ogóle zablokowało swój rozwój. Zaś wszelkie
nowoczesne pozornie supertechniki przenoszenia świadomości do klonowanych ciał
zapoczątkowały nawet degenerację całych gatunków tak pod względem duchowym,
jak i fizycznym. Niektóre z nich próbują naprawić ten błąd, starając się stworzyć
biologiczną krzyżówkę z rasami, w których forma zindywidualizowanej duszy rozwija
się w miarę w jak najkorzystniejszych warunkach cywilizacyjnych, gdzie zniewolenie
jednostki jest jak najmniejsze.
Przypomnijmy, ten model ewolucji opiera się na połączeniu umysłu z
emocjami, na wyłączeniu ośrodka serca. W pozostałych wszechświatach ewolucja
doprowadziła do wykształcenia się społeczeństw, w których łączy się umysł z sercem.
Mamy tu do czynienia ze społeczeństwami tworzącymi struktury w pełni akcentujące
udział serca w duchowej przemianie jednostki. Miłość, braterstwo, poszanowanie
wolnej woli, oto przymioty, jakich wciąż próżno szukać w naszym modelu. Prawo
wolnostanowienia i wolnostojeństwa właśnie tu znalazły swoje prawdziwe odbicie.
Doskonały model rodziny i godny zabiegów wzór społecznych stosunków
zaowocowały stworzeniem sielankowej krainy, gdzie nie istnieje głód i nędza, gdzie
każdy bez przeszkód może sięgać po to, co sobie wymarzy. Sielanka. Śmiało można
byłoby rzec: kraina mlekiem i miodem płynąca. Raj. Niebo na ziemi. Ale coś za coś.
Ów rajski zakątek ma to do siebie, że opóźnia bolesne zrozumienie cierpienia,
rozciąga w czasie doświadczenie przeciwieństw każdej pożądanej dla duszy wartości.
Bo jakże tu ocenić miłość, jak poznać jej ogromne zalety, gdy nie istnieje przemoc, a
konflikty w pracy sprowadzają się do ustalenia w atmosferze wzajemnej przyjaźni,
gdzie powinno się kłaść zszywacz do papieru: na lewej czy po prawej stronie biurka.
Więc i tu trzeba od kilkuset do kilku tysięcy wcieleń, by Dusza mogła podnieść swoją
energetyczną wartość, a umysł wyzwolić poza granice "zaprogramowania".
I tak poznaliśmy kolejny model ewolucji, w którym łączy się umysł z sercem,
świadomie rugując działanie negatywnych emocji. Właśnie my, człowiek ziemski,
należymy do tego szablonu.
I teraz uwaga! Zamysłem Stwórców tego świata, co potem wyraziło się
wcieleniem owego zamysłu w (nieuświadamiane) działania wielu cywilizacji,
postanowiono stworzyć istotę idealną, hybrydę, mutanta duchowego, który
złączyłby w sobie najkorzystniejsze cechy przedstawicieli obu modelów ewolucji
duchowej, tej promującej zintegrowanie umysłu z emocjami, i tej stawiającej na
konsolidowanie umysłu z sercem. Powstał program, w ramach, którego miano
wyprodukować bardzo samoświadomą, a jednocześnie bardzo otwartą na świat
krzyżówkę, kogoś, kto mógłby w odległej przyszłości stawić czoła Ciemnej
Materii. Zamysł był prosty, realizacja również, choć dla "produkowanego ideału"
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oznaczało to ewolucyjną drogę przez mękę. Formalnie kilka strukturowych cywilizacji
poszło na stworzenie rasy biologicznych niewolników, kogoś sobie podobnego, ale
jednocześnie tak duchowo odmiennego, by można go było bezkarnie eksploatować i
w konieczności eksterminować.
By wydzielona z Ducha Dusza zechciała się przejawić na poziomie materii,
musiano zawrzeć porozumienie z obszarem astralnym. Tym to sposobem
człowiek astralny zgodził się również rozwijać na planecie przynależnej światom
hierarchicznym. Ale zgodził po zawarciu porozumienia odnośnie warunków, w jakich
miałaby rozwijać się ludzka cywilizacja. Nasi biologiczni stwórcy nie mieli jednak
zamiaru dotrzymywać wcześniejszych postanowień. Już w "konstrukcie
biologicznym" zastosowali szereg przeróbek, które nawet z poziomu DNA
uczyniły z naszych ciał prawdziwe energetyczne automaty. A wszystko po to, aby
człowiek nie potrafił osiągnąć właściwego poziomu świadomości, by uwikłany w
wewnętrzne konflikty nie był w stanie uruchomić własnej mocy duchowej, jedynej
siły zdolnej zablokować funkcjonujące w nim kody, takie energetyczne programy,
które uruchamiają się, jak i przestają działać przy określonym poziomie wibracji, jaki
w człowieku stwarzają rzekomo życiowe sytuacje.
Kody mają różnorodny charakter, jedne są nastawione na wysyłanie do
adresata energii o określonej wibracji, inne, mniej wyrafinowane, czerpią ową
energię z ogólnego tła ludzkiego biopola. Większość z tych programów, które sterują
ludzką energetyką (i psychiką), dotyczy tylko podstawowych ciał energetycznych, ale
są i takie, które potrafią zmodyfikować drgania wyższych ciał subtelnych,
uniemożliwiając człowiekowi jakikolwiek rozwój duchowy. Tak dzieje się w przypadku
osób, których inkarnujące się dusze powzięły zamiar walki o wyzwolenie człowieka.
Po wcieleniu zostają namierzone i unieszkodliwione, zamknięte w duchowej niemocy.
A gdy jakimś cudem są w stanie zerwać pętające je kajdany, czy to własnymi siłami,
czy przy udziale osób drugich i trzecich, do ataku ruszają siły, z których istnienia
ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy. A wszystko po to, by człowiek nie potrafił o
własnych siłach wyzwolić się z energetycznych kajdan.
Są dwa rodzaje wejść w energetykę człowieka: z zewnątrz, stosowane przez
wrogie nam, a egzystujące wokół nas siły przeciwne naszemu duchowemu
rozwojowi, te, z którymi dzielimy wielowymiarową przestrzeń Matki Ziemi, i
wewnętrzne, umożliwiające ingerencję przez inne cywilizacje. Ponieważ rozwijamy
się we wszechświecie cywilizacji hierarchicznych, są one zainteresowane pobieraniem
wyłącznie niskowibracyjnych energii, które tworzą się w ciele i psychice człowieka
na kanwie lęku, nienawiści i agresji. Trudno się, więc dziwić, iż owe kody
ukierunkowują człowieka na duchowe zatracenie. Proszę przy tym pamiętać, iż owo
krzywdzące działanie w oczach owych eksploatujących nas cywilizacji nie jest czymś
nagannym, gdyż od zarania dziejów jesteśmy dla nich niczym więcej tylko
energetyczną strawą.
Przy tym typie agresji energetycznej mówimy o "wejściach". Tak,
więc nasi bezpośredni stwórcy zamierzali uczynić z nas nie tylko fizycznego, ale i
energetycznego niewolnika. Pierwsze się im nie udało, gdyż nasi astralni bracia wciąż
przypominali nam o naszych prawach i
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naszej mocy duchowej. Niestety, przy korygowaniu struktur energetycznych
człowieka czwartej z kolei ziemskiej cywilizacji wprowadzono tyle zmian, iż
pozbawiono nas świadomości istnienia duchowej części własnej istoty i umiejętności
korzystania ze zmysłów niefizycznych. Na szczęście tym razem nasi bracia z Astralu
utworzyli oddział dozorujący, który w osobach wielkich mistrzów, jak Jezus czy
Budda, ustawicznie przypominał o naszych prawach i wskazywał na sposoby
wyrwania się spod jarzma obcych cywilizacji.
Niestety ich nauki umiejętnie usunięto ze skarbnicy ludzkiej wiedzy,
a to, co został, tak przekształcono, by zamknięty w ignorancji ludzki ród nie był w
stanie podźwignąć się z kolan. I choć wciąż można to uczynić, nie jest to zadanie
wcale takie proste, bo oprócz obcych cywilizacji, w tym i naszych bezpośrednich
stwórców, sprowadzono na Ziemię istoty zamieszkujące światy energetyczne, które
niewidzialne dla zmodyfikowanego ludzkiego oka, mogły nas skutecznie utrzymywać
w stanie permanentnej energetycznej kontroli. W największym skrócie mówimy tu o
istotach, które "Góra" nazywa kapturowcami.
"Pierwszym" był ... Börg Sourel (trzy kropki oznaczają istnienie znaku
graficznego miast litery), istota tak wycieńczona w swoim prawdziwym świecie, iż
ledwie mogła utrzymać się przy życiu. Jednak na planecie Ziemia, pozbawiona
konkurencji pobratymców, natychmiast rozwinęła swoją moc. Niepostrzegalna dla
ludzi, zakotwiczona w nich energetycznie, bardzo szybko stała się silna i potężna. A
ponieważ "prawo" zakazało wprowadzania w świat energetyczny wyłącznie sił
wrogich człowiekowi, podzieliła się ona na dwie części, na światło i cień, na
dobrego i złego, na Börga Untela i Sourela Mefistefelesa, którzy - już bardzo
potężni - podporządkowali sobie kolejnych przeniesionych tutaj kapturowców. Przy
czym armii Börga Untela nikt nie miał zamiaru zasilać.
Ponieważ "kapturowców" jest bardzo mało, po wzrośnięciu w siłę, swoimi
sposobami ściągnęli z innych wymiarów "demoloków", upiorne, ginące w swoim
świecie postacie, które podłączały ludzi, przekazując nadwyżki energetyczne
kapturowcom, czyli swoim bezpośrednim Panom.
Komuś zapewne wyda się dziwne, że nasi biologiczni stwórcy sami stworzyli
sobie konkurencję w tym wymiarze, dzieląc się ludzką strawą, lecz nie do końca jest
poprawne sformułowanie. Po pierwsze odciążyli się w pracy, po drugie bazują na
nieco wyższym rodzaju wibracji. Efekty tego układu warte były zachodu i współpracy.
I tak to człowiek stał się kosmiczną bateryjką, której energię poprzez
wewnętrzne wejścia podkradają kosmiczni agresorzy, a poprzez zewnętrzne
podłączenia Demoloki, którzy za prawo żerowania na człowieku oddali się w posłudze
kapturowcom, w tej chwili niebywale silnym i mądrym istotom.
Jednak Demoloki są zbyt prymitywni, by móc sobie poradzić z
wieloma problemami, jakie sprawiają niektórzy krnąbrni, czyli dążący do
wyzwolenia ludzie. W przypadkach kłopotliwych doskonale dają sobie demony,
istoty silne i przebiegłe, na tyle mądre, by sprowadzić człowieka
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na złą drogę, i na tyle głupie, by nie być w stanie przeciwstawić się kapturowcom,
którzy ściągnęli ich z obszarów o nieznanym mi typie ewolucji. Wszyscy oni solidarnie
okradają człowieka, wzrastając na jego cierpieniu i energii.
Lecz Börg Untel pozyskał do współpracy jednego z Demonów i pozwolił
mu wzrosnąć w siłę znacznie przekraczającą poziom normalnego kapturowca. Tym to
działaniem powstał pierwszy biały demon, a imię jego to Uria... ... (dwie litery
graficzne), który wraz z nim przeszedł na stronę ludzkości i wraz z Uświęconymi, jak
popularnie nazywa się Białych Braci, przygotowuje się do walki, jaką już za mojego
życia stoczą ludzie ze wszystkimi siłami przeciwnymi naszemu rozwojowi.
Tak, więc nasi bezpośredni agresorzy znajdują się nie tylko w przestrzeni
kosmicznej, ale są również zgrupowani w wymiarach tworzących nasze bezpośrednie
otoczenie. Jest jednak jeszcze i jeden czynnik, który na równi z nimi, choć
niematerialny, modyfikuje naszą psychikę, zamykając nas w ogłupiającym kręgu
egoizmu i niewiedzy. To opisana dokładnie w ("Duchy -kosmiczne niewolnictwo
człowieka") matryca, sztuczny twór, który jest czymś w rodzaju energetycznego
wzorca zachowań, który powoduje, że w określonych warunkach reagujemy
automatycznie, jak zaprogramowane maszyny.
Nasz układ informacyjny, system nerwowy (energetyczny), jest tak
skonstruowany, byśmy szybciej reagowali, niż zdążyli zastanowić się nad swoją
reakcją, by było za późno na cofnięcie działania, które wydaje się społecznie
usankcjonowane, choćby sama jego istota byłą sprzeczna z prawem duchowym.
Dlatego na kuksańca w sklepie reagujemy gniewem, i do głowy nam nie przyjdzie, że
być może oparła się na nas osoba bynajmniej niepijana, ale zasłabła z przyczyn
zdrowotnych.
Narzucone nam prawo gospodarcze, religijne, polityczne, społeczne,
środowiskowe, rodzinne i jakie tam tylko chcecie, tak konstruuje nasz wzór myślenia i
zachowania, byśmy przez całe nasze życie przekształcali tylko niskowibracyjne
emocje, by lęk, nienawiść, złość, zazdrość, pycha itd. kształtowały podłoże naszego
istnienia i tym samym wyznaczały warunki do kształtowania się przyszłości całej
ludzkości. Wmawia się nam, że walka o wolność narodową jest cnotą, choć
mordujemy na wojnie ludzi w imię wcale nie naszych interesów. Model rodziny,
formy zachowań w pracy, głód, wyzysk, nauka (cały system leczenia i poznawania
świata) jak do tej pory wciąż skutecznie degradują jakość i ograniczają długość
ludzkiego życia, a wszystkie religie ograniczają duchowość, każąc słono płacić za
fałszywe pośrednictwo w dążeniu do raju, który i tak jest nam należny.
Tymczasem całe to oprogramowanie można zastąpić jednym jedynym
stwierdzeniem: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, by życie nabrało
prawdziwego aromatu. Nadto siły przeciwne naszemu rozwojowi szczują nie tylko
człowieka na człowieka, ale również oczyszczające się dusze na ludzi, a ludzi na
oczyszczające się dusze, tworząc pozory walki z nieczystymi siłami, jakie mają być
usadowione w znieprawionej naturze człowieka, choć to właśnie człowiek jest tu
najczystszą z istot, gdyż pochodzi bezpośrednio z obszarów, gdzie ewolucja scala
umysł z sercem. Ale o tym jeszcze będzie.
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Przypomnijmy, by dopełnić obrazu: niewolą nas programy (matryca), a z
energii skutecznie okradają obce cywilizacje i poprzez Demoloków i demonów
kapturowcy. Nadto i jedni i drudzy, czy to mamy do czynienia z wejściem czy
podłączeniem, tak modyfikują ludzką psychikę, iż człowiek nie zdaje sobie nawet
sprawy, iż zaczyna postępować i myśleć niezgodnie z własną naturą czy z
wcześniejszymi własnymi postanowieniami, o ile były one skierowane na jego czy
innych ludzi dobro.
I proszę mi wierzyć, że film Matrix, w tym, co widziałem, znacznie ustępuje
koszmarowi rzeczywistości. Wielu zapewne teraz zapyta, czy jest jakiejś wyjście z tej
sytuacji, czy człowiek może się wyzwolić i odzyskać kontrolę nad własnym życiem?
Tak, może, i jest to proste, o ile tylko będzie wytrwały i o ile znajdzie się ktoś o
odpowiedniej mocy gotów pomóc mu zerwać podłączenie. Nim do tego problemu
dotrzemy, musimy jeszcze chwilę zatrzymać się przy kwestii ludzkiej energetyki.
Prawdą jest, że duchowa energia zbiega poprzez szczyt głowy do
podstawy kręgosłupa, ale prawdą też jest, że otwieranie ośrodków świadomości w
żaden sposób nie przyspiesza rozwoju duchowego. Także zabawa z kundalini niczego
tu nie zmienia, gdyż to nie ona aktywizuje przemianę, ale zachodząca w człowieku
przemiana jest przyczyną jej ruchu.
Nas nawet i to nie interesuje w tej chwili, gdyż naszą uwagę zatrzymuje w tej
chwili energia, jaka od centrum Ziemi wchodzi do nas od podstawy kręgosłupa.
Właśnie tę energię ludzkie organizmy, chcą tego czy nie, muszą przetwarzać,
zwielokrotniać i w postaci określonych myśli i emocji wyrzucać w przestrzeń. Energia
ta jest neutralna, nie zawiera, bowiem w sobie żadnego zdefiniowanego jak
polaryzacyjny ładunku. Jest czysta i tylko od człowieka zależy, jaką jej nada wartość.
I właśnie w momencie wpłynięcia owego ładunku do człowieka zaczyna się cała
zabawa w życie, cała misternie pleciona sieć zniewolenia, a zarazem pojawia się i
rozwija umiejętność transformowania owej energii na wartości powszechnie uważane
za dodatnie.
Jeśli ową energię wprowadzimy do ciała w lęku i niepewności, natychmiast
uaktywni ona matrycę, wymuszając na nas zachowanie i sposób myślenia
odpowiadający światom hierarchicznym, gdzie nie ma miejsca na ludzką solidarność,
miłość i braterstwo. Jeśli natomiast ową naciskającą na nas energię przetworzymy w
miłości i zaufaniu, będziemy mogli myśleć i postępować zgodnie z prawidłami
duchowymi. Tu poszanowanie dla życia, dla siebie i drugiego człowieka, jest sprawą
nadrzędną. Tu rozwija się miłość, otwiera serce i dochodzi do złączenia umysłu z
sercem (jak to mówią mistrzowie: do sprowadzenia czystego umysłu do
otwartego serca).
Innymi słowy, przetwarzając tę energię w miłości i zaufaniu oddajemy hołd
naszej prawdziwej duchowej naturze i uzyskujemy możliwość korzystania z naszej
własnej mocy duchowej.
Wybór jest oczywisty, nadto podpowiadany głosem serca, który roboczo zwiemy
sumieniem.
Lecz świat jest tak skonstruowany, tak oprogramowany, byśmy... (reszta w
"Wojnach Energetycznych…..").
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TECHNIKI ENERGETYCZNE
Człowiek jest rozpracowywany poprzez swoje słabości
Masaż – likwidacja zakrzepów energetycznych. Poprzez oszukiwanie siebie i konflikt
wewnętrzny, organizm nasz wysyła sygnały. Nasze ciało staje się sumą naszych
lęków. Podczas lekkiego masażu wystarczy wejść naszymi myślami w namiętność,
aby usunąć łatwiej te zakrzepy.
Podczas medytacji nie należy wchodzić umysłem w dzień wczorajszy. Należy odrzucić
stare, czyli iluzję, odnajdować się w sobie, odczuwać Boga w sobie.
Modlitwa jest utożsamianiem się z Ojcem.
Przy otwarciu energetycznym (medytacja) szara strefa ma możliwości wejścia w
takiego otwartego człowieka. Przy poziomie 9 strefa działania może sięgać 4-6 m.
Dlatego niebezpiecznie jest się otwierać w medytacji przy innych ludziach.
Na świecie jest 80 świętych.
Medytacja to praca z umysłem.
Modlitwa to wejście w tamten świat, ale bycie jednocześnie tu i teraz we wszystkich
przestrzeniach.
Ezoteryka to nowy kościół. Uzdrawianie przez zło pozostawia ślady.
Nie występuj przeciw człowiekowi w myśli mowie i uczynku.
W prawie wolnego wyboru energetyka przestawiona jest na serce.
Odciąć się od zewnętrznych źródeł wiedzy
Ziewanie – oznacza podnoszenie wibracji (gotowość wejścia w modlitwę)
PRACA NAD SOBĄ
- odrzucenie EGO
- jak wiem to nie mówię – tylko wprogramowuję energetycznie to co wiem
KSIĘGA ŻYCIA – zapisuje to, co złego zrobiłem za tego życia
KSIĘGA DUSZY – zawiera zapisy z poprzednich wcieleń
W prawdzie jest sprawiedliwość
Uczciwość w każdej najmniejszej rzeczy – nie oszukuj nawet o 1 zł
Niezależność od wiedzy i energii
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WAHADEŁKOWANIE
Wahadełko zawsze działa, gdy jestem w spokoju.
Gdy nie jesteśmy odważni i pytamy o siebie to się oszukujemy.
Gdy odczytasz właściwie i uczciwie – to wówczas to naprawisz, gdy odczytasz
nieprawdziwie, nie będziesz wiedział i tego nie naprawisz.
Zapytaj zawsze Górę, zanim rozpoczniesz działanie, zanim zapytasz
Rada techniczna na rozemocjonowanie: wejdź w marzenia, radość, modlitwę –
wyłączyć się na 15 min. Po tym masz 15-30 min na poprawne odczyty (zaczyna
wracać umysł)
Wahadło działa duchowo i zawsze dobrze pokazuje.
Gdy wahadło się w ogóle zatrzyma (brak wskazań), uspokój się na kilka dni i powróci
zdolność
Nie wymuszać odpowiedzi na wahadle.
Ułóż pytanie, puść wahadło przed skalą, jak zacznie wskazywać na skalę wtedy
dopiero zacznij odczyt.
DZIUPLA
Dziupla tworzy węzły energetyczne, zabezpiecza przed wszystkim, co działa z
poziomu duchowego. Ludzie, którzy na nas działają, to ich energetyka wnika w nas
bez względu na to czy dziupla nas chroni czy nie, jeśli my do tych ludzi przesyłamy
energie przeciwną – egoizm.
Zabijanie w drugim człowieku jego prawa wolnego wyboru jest największym złem
(włączanie swojego egoizmu).
Mój egoizm zabija i zamyka dziuplę.
Musze myśleć pozytywnie. Jeśli w
egoizmie byłem przez 10 min – już zamyka to pasma energetyczne dziupli. Gdy to
sobie uzmysłowię: rozkładam ręce i mówię „przepraszam, budzę dziuplę”. To jest
nasz czas na rozwagę, na przemyślenia – aby się wstydzić tego.
Na ludzi atakujących nas mówimy: „węzły energetyczne na tych wszystkich ludzi,
którzy są w złych relacjach do nas”.
Łącze się z dziuplą, rozkładam ręce i mówię: „proszę o oczyszczenie” (wyczyszcza w
98%).
Jest to miejsce święte. Wejście do dziupli przez ORIIN – na odległość.
Modyfikatory kodów energetycznych, zwane popularnie „dziuplą”, na stałe
modyfikują przestrzeń we wszystkich jej wymiarach. Ich zasięg obejmuje 12
poziomów Głębi i blokuje działania także Pana Przeciwieństw, Arlona, który wsparł
Prawo Totalnego Podporządkowania, Arlona, który w tej chwili stanowi jedną z
głównych sił Kaaamlaaaru. Oznacza to, iż chronionego przez „Dziuplę” człowieka nie
jest w stanie zaatakować jakikolwiek przedstawiciel sił ciemności, bez względu na
jego poziom energetyczny i rodzaj energii. Od dwóch miesięcy ochronę wzmocniły
pasma Ojca, przez co ani Prawo Totalnego Podporządkowania nie jest w stanie
pokonać granicy energetycznej wytyczanej przez Dziuplę. Co istotne, Dziuple są od 3
tygodni elementem Komór Odrodzenia z Miasta Zwycięstwa, przez co nie tylko
całkowicie wyczyszczają człowieka na jego życzenie, ale na dodatek stale, choć
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delikatnie, go regenerują, także w pasmach duchowych i ludzkim DNA, co nas
samych zaszokowało.
Dziupla stanowi skuteczną ochronę nie tylko przed armią ciemności, ale także
przed zagubionymi duszami ludzkimi, siłami przyrody i istnieniami, które stanowią
obcą ludzkiej formę egzystencji, a które częstokroć atakują ludzi, doprowadzając ich
do ruiny energetycznej i psychicznej, a więc i egzystencjalnej czy też i duchowej.
Dziupla ma też inną cudowną właściwość – blokuje mianowicie wszelkiego
rodzaju nawiedzenia i przejścia tak sił duchowych, jak i przestrzeni modyfikowanych
przez siły demoniczne i kapturowe. I to aż do poziomu Uruubela. Nie jest ona w
stanie osłonić jedynie przed kanałem zejściowym Zorga i kanałami „papieży”, a jak
wiedzą zainteresowani, szansa na zetknięcie się z ich poczynaniami jest nikła. Zresztą
w takich odosobnionych przypadkach i tak nie może się obyć bez moich
kierunkowych działań.
Innymi słowy dziupla zabezpiecza przed wszystkim tym, co ze strony
niewidzialnego świata niszczy ludzką istotę na wszystkich jej poziomach. Jest boskim
egzorcystą, który wytrwale służy ludzkiemu sercu. Jej mocy nie jest w stanie w tej
chwili dorównać jakakolwiek siła zła, która postanowiłaby złamać człowieka. Także
żaden egzorcysta nie jest w stanie porównywać się z jej siłą działania. Żaden…
Dziupla blokuje skutecznie wymierzone w nas działania złych ludzi, tak
niskowibracyjne emocje innych ludzi sprzęgnięte z odpowiadającymi im myślami, jak i
kierunkowe uderzenia idące poprzez linie wymiarowe. Jest Świętym Azylem dla
każdego, kto walczy o czystość swojego serca, dla każdego, kto wyrazi wolną wolą
chęć pozostawania pod opieką Stwórcy. Jej granic nie przejdzie nic, co jest sprzeczne
z PRAWEM. Każdy jej posiadacz po kres swojego życia zapewnia sobie stałą opiekę
Światłości, wystarczy tylko, by o tym pamiętał, by zezwalał na wnikanie światła w
jego codzienne życie.
Dziupla wraz z Jasną Płaszczyzną (która zostanie założona 24 grudnia 2012
roku) równoważąc oddziaływujące na Ziemię siły światła i ciemności, stanowi drugi
poziom Sieci Proroka i jest w tej chwili najgroźniejszą bronią przeciwko armii
ciemności, gdyż odcina te siły od manipulowania ludzką świadomością, psychiką i
energetyką. Od tej chwili osoby podłączone, opętane i obrabiane zyskują wsparcie, o
jakim do tej pory mogły jedynie pomarzyć. Wsparcie na całe życie.
Nie muszę chyba dodawać, iż od chwili pojawienia się Dziupli moją skrzynkę
pocztową, co chwilę zasilają e-maile od osób, które oczyszczanie ludzi przekształciły
w niechlubny proceder nieuczciwego dorabiania, podporządkowania i niszczenia
swych braci. Grożeniem i szydzeniem z mojej pracy zamierzają utrzymać swoje
dochodowe interesy, interesy, które niszczą ten świat, które trzymają ludzi w iluzji,
które pozwalają nimi bezkarnie sterować. Mam tu na uwadze przede wszystkim całą
rzeszę ezoteryków, którzy wdrukowując programy „ograniczające”, uzależniają od
siebie na wszelkiej maści kursach rozwoju duchowego tych, którzy im zaufali, tych,
którzy sądzili, iż ktoś im wskaże skrót do nieba. Niektórzy z nich, jak mi donieśli
życzliwi i otwarci na światło konsultanci, atakują mnie od tego czasu w Księdze Gości,
zarzucając mi zdzierstwo, a nawet złodziejstwo w braniu za oczyszczające usługi.
Sami wiedzą doskonale, że za egzorcyzm w skrajnych przypadkach biorę 20 zł, choć
zwykle jest to suma 10 zł nałożona na inne działania, podczas gdy sami oni biorą za
mało skuteczne działania od 300 do 20 000 tys. złotych. Jednak robią, co mogą, by
oczach nieznających tematu i szukających poratowania ludzi wzbudzić niechęć nie
tyle do moich przekazów z Miasta Oriin, co odstręczyć ich od szukania u mnie
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pomocy, a tym samym samemu wciąż ich finansowo wykorzystywać. Ale odpuśćmy
temat, wspomniałem tylko, że ich atak na moją osobę jest tylko i wyłącznie jedną z
form utrzymania na rynku swych nieuczciwych interesów. Dziupla jest w tym
przypadku największym dla nich zagrożeniem, gdyż sama jest w tej chwili
największym darmowym egzorcystą, który obsługuję do 20 wpisanych do niej osób,
na dodatek egzorcystą kasującym to, czego ludzka moc ani uchwycić nie jest w
stanie. Nawet sekretne programy, które działają z przestrzeni.
Takie uruchomione, a ukryte w ludzkim DNA programy, degradują potem
energetykę, świadomość, a nawet zamykają przestrzenie duchowe. Skażony nimi
człowiek egzystuje potem w tej rzeczywistości niczym świadomościowy Zombie, nie
zdając sobie nawet sprawy z tego, iż jego życiem kieruje zupełnie inna siła.
Doskonałym, choć nieco przejaskrawionym tego przykładem są wszelkiego rodzaju
sekty. Bardziej zakamuflowanym, lecz równie oczywistym, jest siła oddziaływania
ezoteryki, zwanej „Nowym Kościołem”, która karmi swe ofiary nieprawdziwymi
treściami. 90% tego, co znajdziecie w ezoteryce, jest oszustwem, które większość
przyjmuje za prawdę. Taką samą prawdą jest formuła, która zakłada, iż człowiek
powstał z grzechu. Dobrze, że Ojciec nic o tym nie wie i wciąż stwarza ducha
ludzkiego, którego bezgranicznie kocha…
„Ani ataki sił ciemności, ani ludzka nienawiść i egoizm nie są w stanie
zwieść mnie z drogi, którą podążam pod egidą Białych Braci. Dwa lata
ciężko pracowałem, nim zdołałem w końcu uruchomić w sobie moc, dzięki
której Źródło Mocy w Oriinie może poprzez moją energetykę spływać do
Dziupli i ochraniać tych, którzy są gotowi oddać się opiece Światłości.
Powtarzam: nic, żadna siła mi w tym nie przeszkodzi. Tym bardziej
gnębiący innych zwyrodniali lub zagubieni w swych poczynaniach ludzie.
Także ci, co pod płaszczykiem światła knują przeciwko swym braciom,
zamykając im drogę do wyzwolenia. Nie osiągnąłem jeszcze pełnej mocy,
nie pojąłem wszystkiego, ale jak coś robię, to oznacza to, iż tego działania
ignorancja i zło tego świata nie są już w stanie zastopować”.
A teraz do rzeczy: Opis techniczny.
Dziupla ochrania człowieka w bardzo małej przestrzeni. U typowego Kowalskiego
wynosi ona w tej chwili 90 metrów. W przypadku ludzi podłączonych pod poziomy
energetyczne jej zasięg ma ok. 200 metrów. Jest azylem ograniczonym terytorialnie.
Ale i to wystarczy, by była w swym ochraniającym zadaniu bardzo skuteczna.
Przecież w domu, gdzie umieszczamy Dziuplę, spędzamy najwięcej czasu. Tutaj też
uzyskujemy wsparcie w zdrowieniu, ciszę w myśleniu i energetyczną nietykalność.
Niczego więcej nie trzeba, by móc wychodzić z choroby, by planować przyszłość,
kierując się własnymi wyborami, by pozostawać w spokoju, nie będąc atakowanym
przez wrogie energie występujących przeciwko nam istot czy ludzi. To prawdziwa
oaza ciszy i spokoju. Sacrum. Miejsce Święte. Duchowy azyl dla każdego, kto
przyjmie Światłość do własnego serca. Kto zapragnie żyć w spokoju, nie posyłając
innym złych myśli.
Proszę sobie wyobrazić Dziuplę jako białą mgłę, która oczyszcza wchodzących do
niej ludzi z wszelkich zanieczyszczeń, o ile nie przekraczają one 65% „zakotwienia”.
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Proszę pamiętać, że wszystkie brudy (opętania, podłączenia, zakotwienia
pasożytnicze, zastawy energetyczne, programy sterujące świadomością itd.)
wymagają czasu, by na dobre ustawić pod siebie ludzką energetykę. Rzadkie są
przypadki, by niszcząca siła od razu zapanowała nad człowiekiem lub trwale zapętliła
jego energetykę. Człowiek wchodząc w ochronną przestrzeń Dziupli stale się, więc
oczyszcza z próbujących go opanować duchowych i energetycznych brudów.
Jeśli wartość „zakotwienia” sięgnęła 65%, ale nie przekroczyła 98%, wystarczy w
przestrzeni Dziupli poprosić o wyczyszczenie, a tak się natychmiast stanie. Jeśli
wartość „zakotwienia” przekroczy 98%, bo na przykład wróciliśmy z wycieczki do
jakiegoś miejsca kultu, gdzie zetknęliśmy się z negatywnymi energiami i zostaliśmy
dla przykładu opętani, wtedy trzeba zaczekać na moje oczyszczające, zasilające i
uzdrawiające działanie, które ma miejsce każdego dnia o 20.00 wieczorem. Dawniej
działałem 2 razy w miesiącu, ale to nie wystarczało. Moje działanie w przypadku
oczyszczenia jest totalne, gdyż wynika z Mocy Źródła, zasilające – bardzo skuteczne,
zaś uzdrawiające nieco słabsze, niż w przypadku osobistego kontaktu, gdyż nie
obejmuje tzw. „parametru energetycznego”, który przenika siłą fizycznego dotyku.
Jednak w przypadku osób, u których uruchamiałem zdrowienie, jest w 80%
równoważne fizycznemu dotykowi, o ile miał on miejsce nie później niż 4 miesiące
wcześniej.
Proszę pamiętać, iż obowiązuje nas święte Prawo Wolnej Woli, a to oznacza, iż
moje działanie dosięgnie tylko tych osób, które o wyznaczonej porze o to poproszą.
Wystarczy chwilowy stan wewnętrznego skupienia i poddanie się woli Światłości,
która tak moje, jak i wasze życie jest gotowa po wieczność wspierać, by stał się cud
„wyzwolenia”.
Jeśli ktoś o danej porze przebywa poza Dziuplą, wystarczy, by miał uaktywniony
„Orin”, ten z okrągłym obrysem, a oczyszczające i regenerujące działanie stanie się
faktem. Jest on łączem stapiającym w całość oczyszczanego człowieka ze mną i
miejscem mocy. Telefonem energetycznym. W takim zestawieniu Dziupla jest
telefoniczną centralą.
W ten prosty sposób uzyskujecie ustawiczne wsparcie Sił Wyższych w codziennej
walce o własne szczęście, które przy waszym otwartym sercu staje się solą w oku sił
przeciwnych człowiekowi. Ja jestem po to, by nic nie pozwalało zakłócać tych dążeń,
byście mogli być szczęśliwi, kochający i będący kochanymi, i by dane wam było
korzystać z rogu obfitości przy otwartym sercu. By żadna siła nie wmówiła wam, że z
pracy dwóch osób tylko jedna z nich może korzystać. Po to tu jestem.
Aktywowanie Dziupli:
Same Dziuple są aktywowane, czyli podłączone pod Źródło Mocy. Jedyną rzeczą
do zrobienia jest zakodowanie ludzkich matryc energetycznych, czyli wpisanie do
Dziupli kodów energetycznych tych ludzi, którzy będą pomieszkiwać w obszarze
działania tego modyfikatora kodów przestrzennych. Do Dziupli można wypisać do 20
osób. Jednak żadnej z nich nie można wymienić. Wpis jest stały. Na standardową
rodzinę wystarczy to z okładem. Każda z tych osób będzie podlegała takiej samej
ochronie i takiemu samemu wsparciu energetycznemu. Tu wszyscy są równi. Nie ma
równiejszych. Kanałem łączących tych ludzi z moim na odległość działaniem jest
wspólny telefon, czyli okrągły Orin, który można skopiować ze strony.
Kodowanie energetyczne jest zwyczajnym wyobrażeniem sobie, jak w obie części
dziupli (ten czarno-biały i ten kolorowy rysunek) wchodzi wpisywana osoba i tam
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zostaje. Ta sama procedura dotyczy aktywowania się na planszy Orinu. I to
wszystko. Jak to jest możliwie, ani podejmę się tłumaczenia. Wiedzący rozumieją
moją tu w opisie bezradność.
Uwaga: podczas snu dusza i duch człowieka pozostają poza ochronnym
działaniem pola Dziupli. Zdarza się, więc, że po obudzeniu się niektórzy czują się źle,
czują, jak opanowuje ich silne negatywne myślenie, które to podążyło za nimi z
sennych przestrzeni innych wymiarów. Ale i tu istnieje potężne zabezpieczenie. Góra
nazywa to Gwiazdą Poranną. To „Korona” Pana Bożych Zastępów. Energia
widziana jako ostro promieniujące światło z bardzo długimi promieniami. Wystarczy
przed zaśnięciem powierzyć się opiece Tej Sile, by także w innych wymiarach być
skutecznie strzeżonym przez moce Najwyższego. Nie trzeba tego powtarzać podczas
nocnego przebudzenia się.
To wystarczy, by do końca życia skutecznie unikać skutków niszczących
oddziaływań przeciwnych nam energii. Ale proszę nie zapominać o jednym: człowiek
nieprawy, zły albo zwodzony, który atakuje innych swoimi wyrodnymi myślami, nie
skorzysta z Mocy Źródła. Każda silna myśl, która rani drugiego człowieka,
powtarzam: silna, nie taka, która zrodziła się przez omyłkę i którą staramy się
powolutku zwalczyć, tylko taka wyrodna, utrzymywana dłuższy czas - buduje pomost
do zewnętrznego świata, który poprzez linie wymiarowe zacznie nas wtedy
pochłaniać. Jeśli więc chcecie w pełni korzystać z dobrodziejstw Dziupli, nauczcie się
myśleć pozytywnie nie tylko o sobie, ale także o drugim człowieku. Nie rańcie go, bo
posłana mu fala zła wróci do was, robiąc wyrwę w murze światła.
Jeśli już tak się stanie, jeśli zacznie was pochłaniać szarość ciemności,
przeproście tych, których raniliście, i poproście Dziuplę o działanie oczyszczające i o
pomoc w wytrwaniu w myślowej czystości. Niczego więcej od was Góra nie wymaga,
jeśli chcecie korzystać z Jej ustawicznego wsparcia.
„Dodam jeszcze na marginesie, że jedyną pewną rzeczą we wszechświecie jest
stała zmienność wszystkiego. Dotyczy to także kodów przestrzeni, które ciemność
niczym uzdolniony haker dzień w dzień stara się łamać. Mogą zdarzyć się, więc
krótkie perturbacje w działaniu Dziupli, nim nowy program zabezpieczający wpisze
się w strukturę dziupli. Robię to, gdy zachodzi taka potrzeba. Czasem nie potrafię
zrobić tego natychmiast, bo zajmuję się wieloma sprawami z pogranicza dwóch
światów, które również wymagają mojej obecności, ale proszę się o to nie martwić,
bo zwyczajowo robię wcześniej, nim Kowalskiego zmrozi zło” – ten tekst stracił swoje
znaczenie z chwilą wejścia do dziupli pasm Ojca. Pozostaje tylko przypomnienie o
jednym jeszcze zagrożeniu, które Dziuplę czyni na daną osobę nieaktywną.
Czasem tak się dzieje, że nasza wiara we wsparcie zaświatów albo nasze
otwarcie serca pada w starciu z brutalną rzeczywistością. Wtedy niektórzy z nas
nieświadomie odcinają się od Góry i „usypiają” Dziuplę, przez co jej działanie
ochronne na danego człowieka ustaje całkowicie. Wtedy wszystkie plagi egipskie,
jakie nie miały doń dojścia, hurtem nań spadają, doprowadzając do chorób,
zniekształceń w postrzeganiu rzeczywistości itd. Dobra rada, by uniknąć tej przykrej
ewentualności: sprawdzić raz na jakiś czas, czy Dziupla nie została uśpiona, a jak nie
potrafimy tego zrobić, zwyczajnie powiedzieć w sobie albo na głos, by się obudziła,
jeśli to się stało.
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Na odległość moje działania są ograniczone, gdy napotykają na obszary, gdzie
działa planetarnie ciemność. Są całkowite do poziomu nawiedzenia (duszebnego i
demonicznego), przejść demonicznych i kapturowych oraz Strefy Mroku. Gdy
człowiek pozostaje w „studni”, nie mam jak mu pomóc za pośrednictwem Dziupli. W
takich przestrzeniach ciemność kasuje moją pracę. Wtedy bez osobistej wizyty się nie
obejdzie.
Ale gdy zapobiegliwy człowiek wyposaży się w Dziuplę, skala mojej skuteczności
rośnie do 80% w „studni”, co oznacza, że szara i część ciemnej sieci zostaje
pozbawiona wpływu na idące ode mnie wsparcie w zakresie uzdrawiania,
oczyszczania itd.
Piszę to po to, byście zrozumieli, że nie jestem w swych dla was staraniach
żadnym Bogiem z wszechpotężną mocą, ale uczonym przez Białych Braci
człowiekiem, jednym z was, którego celem istnienia jest odsłonięcie iluzji nałożonej
na ludzką świadomość, który ciężko pracuje nad polepszeniem siły własnego
działania w zakresie ustawień planetarnych i który wreszcie nie zawsze potrafi
sprostać waszym oczekiwaniom. Bez zrozumienia przez was charakteru i zakresu
mojej pracy, bez wsparcia mnie w walce z ciemnością, choćby poprzez właściwe
stosowanie zabezpieczeń, co wiąże się ze zmianą w postrzeganiu energetyki świata,
moja praca wciąż będzie ograniczana. Działam w pewnym zakresie energetycznych
mocy i bez waszego tu aktywnego udziału nie potrafię przeskoczyć pewnego progu
wibracji.
Choć w tej chwili mogę w jednej chwili egzorcyzmować tysiące osób, to w tym
tłumie anonimowych postaci nie oczyszczę osoby pozostającej pod wpływem sił
kapturowych ze Strefy Mroku. Taką osobę muszę indywidualnie namierzyć. Ale gdy
taka osoba posiada Dziuplę i jest z miejscem mocy połączona Orinem, to bez
problemu czyszczę ją i jej całą rodzinę, nawet ich nie znając. W takich
okolicznościach moja moc potrafi zrywać kody aż o trzy rzędy wielkości idące w górę.
Moc rośnie, nasi Bracia też pracują, więc jest szansa na wzrost skuteczności w
walce z ciemnością.
W tej chwili tylko to mogę wam zaproponować. I sądzę, że nie jest to mało.
Zwłaszcza w zestawieniu z siłą ezoterycznych czy kościelnych egzorcystów i ich
finansowymi aspiracjami. Ale oni działają na własny rachunek, więc można ich
usprawiedliwić z poziomu ludzkiego prawa moralnego.
W pewnych przypadkach wymagane jest szczegółowe omówienie strategii walki z
siłami kogoś niszczącymi, gdyż niektóre ataki idą nawet z poziomów stwórczych
ciemności. Kilka osób z was jest właśnie pod takim obstrzałem. Tu trzeba łamać
przestrzeń każdorazowo inaczej.
Jeśli więc oczekujecie z mojej strony całkowitego wsparcia energetycznoduchowego, to sami musicie w swoich staraniach wyjść mi naprzeciw nie tylko swoją
wolną wolą, ale i pracą nad sobą oraz zwyczajną ludzką zapobiegliwością. Zło i
lenistwo nie znajdzie we mnie opoki.
……….
Kilka dni temu uruchomiono w Dziupli kodowanie lustrzane. Wystarczy zostawić
w niej swoją energetykę, by być do wzmiankowanych poziomów skutecznie
chronionym także poza jej polem. To jak w bajce, gdzie nie można kogoś zabić, nie
odnalazłszy prędzej jego serca ukrytego w jakimś sekretnym miejscu. Wychodząc z
domu, wystarczy powiedzieć, że „zostawiamy serce”. Ta energetyczna właściwość
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Dziupli pomaga też w 60% zachować zdystansowanie się do problemów. Dlaczego?
Pomyślcie, przecież o tym napomknąłem…
(Bez Orinu kodowanie lustrzane nie funkcjonuje).
Największą niespodzianką jest uruchomienie poprzez Dziuplę kolejnych
wspomagających nas działań. Nie dosyć, że moc dziupli wzrosła, przez co jej pole
ochronne sięga 90 metrów (200 metrów w przypadku aktywnych warsztatowiczów),
to jednocześnie jej siła samoistnego oczyszczania podniosła się do 65%. Ale nie to
jest najistotniejsze. Jeśli z Dziupli korzysta osoba od 5 miesiąca ciąży, na świat
przyjdzie dziecko bez węzłów karmicznych i bez wielu innych kodów. Gdy Dziuplę
zastosuje się przed trzecim miesiącem ciąży, gdy dusza nie zdążyła wejść do ciała, w
genetyce dziecka pojawia się dodatkowy trzeci chromosom. Fizycznie umieszczony w
wątrobie oddziałuje on potem energetycznie na łańcuchy DNA w każdej komórce
ciała, eliminując ich uszkodzenia nawet w 80%. Powiem szczerze, że prawdziwie się
popłakałem, gdy okiem wyobraźni ujrzałem rodzące się tysiączne zastępy czystych
energetycznie ludzi, geniuszy, którzy będą przekształcać ten świat. Będą widzieć,
słyszeć, czuć i będą posiadać ogromną, niezawiązaną kodami inteligencję, dzięki
której nie tylko rozpoznają każdą nieprawość, ale, dzięki której przy otwartym sercu
osiągną sukces w każdej dziedzinie życia. Narodzą się pierwsze szeregi istot
duchowych pozostających w stałej łączności z naszymi Siłami Wyższymi. Nareszcie
przyjdą ci, którzy formalnie zmienią ten świat! Ci, którzy nie będą musieli zaliczać
"warsztatów", by wiedzieć, o czym mówię: żywi święci!
Dziupla Tworzy też węzły energetyczne, które są blokadami na energie idące w
naszym kierunku od strony nieżyczliwych czy świadomie atakujących nas ludzi.
Dotyczy to także 80% uroku i 100% tzw. Wampiryzmu energetycznego. Wystarczy w
Dziupli się wyciszyć, co trwa chwilkę i poprosić o zabezpieczenie przeciwko
wszystkiemu temu, co w danej chwili nas niszczy. Ponieważ co jakiś czas owo grono
„życzliwych” powiększa nowy nasz pocieszyciel, można ukrócić i jego działania
powtórzeniem działania. Wtedy po wyjściu z Dziupli jesteśmy chronieni przed ich
negatywnymi energiami. Wystarczy, że stan ochronny utrzymujemy za
pośrednictwem telefonu, czyli okrągłego znaku Orin.
I najważniejsze: Dziupla służy pomocą tylko tym, którzy świadomie tego chcą.
Nie będzie działać na tych, których tam wpiszemy, mając nadzieję, że światło
poprawi ich społeczne czy rodzinne ustawienia. To tak nie działa. Dziupla jest
elementem wielkiego planu Wolnej Woli, a to oznacza uczciwość w działaniach. Ale
przecież sami też możemy poprosić o pole chroniące nas przed naszymi bliskimi,
którzy już zapomnieli, czym owa bliskość po sercu i duszy miała się wyrażać. Dziupla
też na nasze życzenie – w trosce o duszę bliskiej nam osoby, która z nami pozostaje
w kontakcie, a więc znajduje się w polu Dziupli – może odebrać większą moc zła,
którą się taka osoba posługuje. Nazywamy to zejściem Światłości. Technicznie tego
procesu omawiać tu nie będę, bo jest to domena warsztatów.
Kolejna godna zapamiętania uwaga: Dziupla – ponieważ jest podłączona pod
Komory Regeneracyjne – ustawia pasma energetyczne człowieka tak, iż jego moc,
choć nieprzepracowana, wzrasta o niemal dwa poziomy na skali poziomów
stwórczych, co umożliwia osobie mającej niepełną doskonałość Świętego wejście w
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kanał bratni, a więc w poziomy autentycznego Świętego, przez co może ona
korzystać z całego wsparcia Światłości. A jak wiemy, do jej zejścia potrzebny jest
właśnie kanał, odpowiednie pasmo wibracyjne, i oczywiście podpięcie pod poziomy
mocy, które warsztatowicze mają, choć spadają one, gdy spada się strumienia i
zanikają, gdy wypada się nawet ze strumienia. Dzięki temu, nie poniechując
potężnych działań energetycznych, zyskuje się czas na tworzenie odpowiedniej
wartości trzonu duchowego.
Jeśli ktoś ma w tej chwili przepracowane człowieczeństwo na poziomie siódmym
stwórczym, Dziupla automatycznie kasuje w nim węzeł karmiczny. Za jakiś czas
granica ta spadnie do poziomu człowieka Prawdziwego, a więc do siódemki.
Dziupla też osłabia negatywne promieniowanie geopatyczne do wartości połowy
tzw. średniej dopuszczalnej, co też jest zaskakującą jej osobliwością. I to bez
stosowania jakichkolwiek odpromienników.
Dziuplę stanowią dwa obrazki formatu A3, które wieszamy obok siebie pionowo,
bez względu na ich obrócenie. Orin może wisieć gdziekolwiek indziej. Dziupla
utrzymuje swoje ochronne pasma do chwili przejścia człowieka w inny wymiar (do
czasu śmierci ciała fizycznego). W miejsce „odeszłego” nie można wpisać innej
osoby.
Upraszczając: dopadło cię zło, wejdź do Dziupli lub wyobraź sobie, że jesteś w
niej, jeśli masz aktywny Orin, i poproś o oczyszczenie. Co było w tobie, zniknęło, i
wkrótce przyjdzie uspokojenie, o ile sam się nie nakręcasz. Ale energie wciąż cię
atakują. Nie zapominaj więc o uruchomieniu stałego zabezpieczenia na to, co
wyczyszczone w tobie, wciąż na ciebie działa z około przestrzeni.
I na Boga, przestań się zamartwiać, nurzać w przeszłości, bo tu już sam z siebie
odtwarzasz to, czego chętnie byś pozbył. Ale to już ustawienia wynikające z siły
modlitwy…
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WARSZTATY 01 -02 grudnia 2007
- Bóg postanowił doświadczyć siebie w wielkiej Złotej Kuli
- Kto jest zły ten jest zły, chyba że chce otwierać serce
- Podłączeń Atlantyckich zrywać nie wolno. 700 tys Atlantów mieszka jakby we
wioskach
- O wszystko pytać Górę, kiedy Góra mówi, żeby nie robić – to nie!
- Głowica – przejście do Jana
- Wdarcie – bardzo silne uderzenie
- Rysy – bardzo niebezpieczne
- Zastawy – przenikają organizm,
- Energia nie przychodzi od Góry, ale to my tam wysyłamy energię
- Ciemne Niebo – odbijanie negatywnych myśli, które wysyłamy, to jest lustro,
które odbija.
- Bądźmy w harmonii ze światem zawsze, we wszystkich sytuacjach. Harmonia
zawsze nas ratuje.
- Zagrożenie, kiedy człowiek się boi
- Wrzuty materialne!
- Wszystko to symbole, wszystko to rytuały
Sprawdzać:
Poziom duchowy
Energię jedyną: poziom duchowy i moc w EJ
Energię przeciwną: poziom duchowy i moc w EP
Manipulację
Motorykę
Ograniczenie
Radiowitalność – to, co jemy, pijemy musi być radiowitalne
aby nas nie osłabiało
- Podnoszenie radiowitalności jedzenia: wystarczy dodać energii komórkowej.
Nauczyć się przepromieniowywać jedzenie tak, aby jeść jedzenie zdrowe.
Lewa ręka – energia jedyna
Prawa ręka – energia przeciwna
Do jedzenia - lewą ręką energię z serca i nad jedzeniem poprowadzić.
Ćwiczenie praktyczne:
Zbyszek ma przed sobą kubek, a my po kolei lewą ręką zbieramy z przestrzeni
energię jedyną i wrzucamy do kubka, Zbyszek sprawdza. Teraz prawą zbieramy
energię czarną (poziom 24) i jak wyżej. To są kule biała, czarna – jak je łączymy
powstaje kula złota.
- 1- szy najniższy poziom
- 19-ty – najniższy poziom zdrowienia, energia kuli
- Otchłań, nasze serce – nieskończoność
- Lewą ręką energię z serca biorę i wysyłam do jedzenia
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- Artefakt z poziomu 49
1-szy artefakt – Złoty Krąg - w sercu
- Energia z serca dodawana do jedzenia i do wody przedłuża życie – lewą ręką z
serca i prowadzić nad wodą i jedzeniem
- Głowica – dotyczy kwestii duchowo-energetycznej, jest miejscem przejścia, gdzie
porozumiewamy się z naszymi braćmi z drugiej strony. Na dole Głowicy Aniołowie
biali, na górze Aniołowie złoci.
Kometa biała – do leczenia znajduje się po lewej stronie
Kometa złota – po prawej
Jest gigantyczna, ziemia przy niej jest jak piłeczka, jest nasza do końca życia. Jak są
zawirowania idziemy do Głowicy, ręce rozstawiamy i wchodzimy.
Głowica jest w Energii Jedynej jest artefaktem
Podłączenie pod Głowicę otrzymujemy, Zbyszek prowadzi nas i w nas zostaje, światło
z Głowicy nad nami, korona na górze z 12 promieni. My możemy mieć i uruchomić
cztery promienie.
-
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WARSZTATY 05 stycznia 2008
- Kiedy będzie się ćwiczyć w pracy na skalach w 6 osób, wtedy otrzyma się
zezwolenie na kasowanie węzłów karmicznych.
- Trzeba mieć w sobie moc, by nie ulegać atakom, wtedy będziemy nietykalni.
- Lucyfer – Pan Przeciwieństw. Istota, która pomaga.
- Ci, co sami spłacą kredyt, będą pomagać ludziom.
- Nad życiem trzeba zapanować
- Zbyszek nie ma żadnego czakramu i jest wszędzie, oddał istnienie.
- Iglica jest od Lenariego. Schodzący mają tam swoją energię.
- Jesteśmy wielkimi lekarzami Dusz. Dusze się odprowadza i daje się im inny dom.
- 24 grudnia 2012 wszystkie czakramy zostaną zebrane, będzie jasna otoczka,
świadomość ludzi zostanie podniesiona
- Poprzez obecność tutaj, mamy osiągnąć moc, aby panować nad swoim życiem.
- Walka będzie za dwadzieścia parę lat
- Człowiek zawsze jest w mocy jedynej, energii jedynej, albo w przeciwnej (skala)
- Człowiek karmiczny może dojść tylko do 18, Powrócony do 21, Schodzący do 24
- Uwierzenie to proces
- Jesteśmy cudem stworzenia, to ma być wielka przygoda.
- Bóg – Stwórca – Tata doświadcza świata przez nas, On dokładnie patrzy na świat
naszymi oczami.
- Jesteśmy budzeni w mocy, jesteśmy uczeni
- Cały czas trzeba być uważnym, bo Oni wykorzystują słabości, żerują na słabościach
- Jestem czysty, umysł czysty, serce też
- Wznieść powiew zmian
- Za 20 lat gatunek zacznie wzrastać. Świątynia jest wszędzie, w nas. Ma powstać
Świątynia Radości, będzie tylko jeden czakram na ziemi i będzie radość, radość,
radość.
- Język polski będzie obok angielskiego językiem światowym
- W 2012 postanie Moc
- Osoby, które wejdą w posługę, będą mogły długo żyć!
- Na Wawelu czakram promieniuje w energii boskiej – jak Głowica
- Ataki na nas są dwojakiego rodzaju:
1. Energia chorobowa – myśląca energia chorobowa, jak wejdzie w organ. EJ,
inteligencja na poziomie psa. Chodzi o to żeby człowiek wypadł ze
strumienia, kanał jest pozapychany
2. Kamala – energia niszcząca o energii dziecka z Energii Jedynej, dlatego nie
działa Iglica, niszczy energetykę
- Harmonia! Nie o wysoki poziom wibracji chodzi, a o harmonię stałą.
- W Iglicy jest Energia Jedyna, nie ma Boskiej
- W Piramidzie jest Energia Boska.
- W Iglicy nie ma Energii Boskiej, jest Ziemska
- Wchodzi się w Piramidę, Złoty Strumień schodzi, przeczyszcza, mówimy konkretnie,
ma być wykasowane: to, to ….
- W przyszłości nie będzie się podłączać pod poziomy. Jeśli nie będziemy pracować
zostaniemy odcięci od mocy Zbyszka.
- Nici nie mogą być mniejsze niż poziom mocy
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- W krzyżu papieskim działa Energia Przeciwna
- Nacieki – na ciele fizycznym, twarde. Połowa raka to nacieki, obce ciało powstaje.
Nacieki rozbija się Energią Jedyną, nacieki ściągnąć i oczyścić Energią Jedyną.
- Fioletowy płomień – to poziom świadomości emocjonalnej.
- Iglica ma 12 promieni, a 13-ty tylko sześć osób nie w tym stuleciu, ale to nie dla
nas
- W Iglicy jest Biały Krąg, w Piramidzie też
- W Iglicy na samym szczycie jest 12 promieni i są odtworzone na koronie.
- W Piramidzie – wyciąganie wszystkich bytów (które pozwolą nam odprowadzić)
- Czerwona Energia w Piramidzie jest mocą Zachabiiiiego, nic tam się nie
przeciwstawi, tam działa Prawo Ojca. Wszystkie siły ciemności tam są kasowane.
- Każda wyższa energia kasuje to, co jest niższe, Energią Boską kasujemy wszystko.
- Głowica działa na strukturę energetyczną człowieka i do Piramidy, połączyć jedno z
drugim. Dusze opanowane przez siły ciemności są tam odprowadzane.
- W piramidzie usuwamy wszystkie te rzeczy, które nam wrzucono.
- Nie ma nic powyżej korony, Stwórca zamknął drogę do energii
- W koronie są wszystkie czakry
- Wszystkie czakry powyżej głowy kończą się na koronie.
- Człowiek jak będzie doskonały, może się posługiwać czterema promieniami w
koronie.
- Jak damy prawo swojemu wrogowi, żeby żył, to przyjdzie taka mądrość, żeby się
przed nim zabezpieczyć.
- Trzeba energetycznie człowieka zmienić, aby mógł wzrastać.
- To, co dał nam Zbyszek to otrzymuje się przez wiele wcieleń
- Krąg ognia to jest kanał, którym jesteśmy połączeni z tamtą stroną.
- Pokochanie kogoś – to dać mu pozwolenie na to, żeby żył, nie żeby umarł, żeby
dać mu szansę, by się uczył.
- Ciemni działają na nas tylko przez czakramy
- Zbyszek oddał swoje istnienie, nie ma czakramów i jest wszędzie.
- Moc Chrystusowa we mnie działa i wszystko się zagęszcza.
- Nici nie działają bez rozkazu.
- Muszę być szczęśliwy i być kanałem
- Kasuję wszystkie negatywne myśli
- Myśl zmienia wszystko, wystarczy pozytywnie myśleć
- Potrzebna wiedza, walka i dojrzałość
- Wejść do pokoju i powiedzieć: jestem w świątyni milczenia
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WARSZTATY 10 lutego 2008
„Żeby kontynuować wczorajszy temat, będzie podłączenie pod Piramidę. Piramida
schodzi, a wczoraj nie chcieli podłączyć ze względu na inność energii. Zostawia się w
nas zapis – energetyczne drzwi. Z Iglicy, z Białego Kręgu od razu możemy się
przenieść na Biały Krąg w Piramidzie, to trwa kilka sekund, uruchamia się to
umysłem. Przypominają o czapce, aby się utworzyły energie od Lenariego. Chodzi o
to byśmy odczuli te czapkę. Energia w Iglicy, to jest energia, która przenika
wszystko. To wejście Stwórcy i z tej energii powstały poziomy stwórcze. Widać już
światełko, czoło sztywnieje. Pozwólmy, aby utworzyła się korona, czujemy lekki
ucisk. Teraz nasadzają czapy. Tworzy się biała platforma, owal, już się zaczyna
przeniesienie do piramidy, powstał taki malutki wir lewoskrętny. Wyizolowanie kręgu.
To jest symbol, już się zaczyna wir. Wielki stożek, ale przybiera powoli kształt ścian.
Wkraczamy do świata, który kościół kiedyś nazywał diabelskim, tu jest moc, która ma
wszystkim siłom, które wspierają te instytucje – położyć kres. Idziemy jak wielcy
wyzwoliciele na swoich podwórkach, w swoich małych światach. Tu mamy wsparcie
Boga i On przez nas działa. Są też 4 boki piramidy. Zawsze jak będzie jakiś kłopot,
jak wyciągniecie rękę w lewo, w prawo to tam będą te typowe energie Zachabiiiiego,
są jego pierwszym zejściem w nim. One są lekko czerwone. Wkłada się w nie ręce
jak w galaretę. Cokolwiek się będzie działo – tą mocą zostanie wyciągnięte. Energia
schodzi ze szczytu takim jakby kółkiem złotym, promieniuje, wtedy wystarczy ręce
wyciągnąć i będziemy oczyszczać siebie lub kogoś.
Stanąć na Białym Kręgu. Jak kogoś będziemy oczyszczać, to wtedy my
stajemy przed białym kręgiem”
Oczyszczany jest w Białym Kręgu, a ten krąg jest w samym centrum Piramidy.
Ręce wkładamy w tę watę energii i przekazujemy w człowieka od stóp. Wszystko to,
co wyciągamy z człowieka podstawiamy pod strumień. Swoją wolą musimy zechcieć,
aby to złote światło odebrało te energie wyciągnięte człowiekowi. Jak mamy ręce
skąpane w tej czerwonej energii Zachabiego, to mamy prawo w tych wymiarach. Nie
może być tak, że się nie uda. Oczywiście jak jest niepewność, to te ciemne siły
próbują to wykorzystać.
Nie interesuje nas to gdzie ta energia trafi, istotne jest, że ta złota energia
przenosi to w odpowiednie miejsce. Ogromne uproszczenie tego wszystkiego. Widać,
że mały trójkąt ∆ się odciska w sercach – jakby symbol piramidy, jakby mała pieczęć,
taki klucz. W przyszłości będziemy mieli mnóstwo znaków na sobie, to są klucze.
Pojawiła się kula, promieniuje – środek ciemny, podobne do Alca. Mówię, że
jest to symbol Alca – ciszy, która jest związana z jakąś życiową mądrością. Alco – to
artefakt. Należy je przywoływać, a ono dostarczy więcej informacji, życiowych spraw.
Jak dostać się do Iglicy i Piramidy: zamykamy oczy mówimy, że chcemy
tam być, to energie to uruchamiają. Jak nie jesteśmy w harmonii, wchodzimy do
Iglicy, jak przez Biały Krąg, na nim siedzimy i zostaje nam wprowadzona harmonia.
Zgiełk się kończy, tam możemy te nasze modlitwy odbywać, to jest to
samo, co Świątynia Serca, ale Świątynia Serca przenosi do jeszcze do innych
wymiarów jak się chce. Czyli stamtąd możemy od razu do Piramidy przejść, jak będą
konkretne z kimś działania.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

103

Bez korony wielu rzeczy nie zrobicie. Jak dajemy koronę, wszystkie działania
są efektywniejsze, nie ma porównania.
Jak człowiek jest w harmonii to lekko czuje uruchomienie na ulicy – jest zgiełk.
My nie mamy być burzą energetyczną, mamy działać tak, jak działają mistycy.
WĘZŁY KARMICZNE – lusterka będą przez nas nieosiągalne, ponieważ nie
będziemy mieli do tego prawa, niemniej w szczególnych okolicznościach Góra nam na
to zezwoli. Jak zezwoli, musimy wiedzieć, jak to się robi. Technika, jeżeli chodzi o
węzły karmiczne jest bardzo prosta. Możemy ją kiedyś uprościć. Schemat taki sam.
Jak machnę ręką i już jest. Ale to są zapisy, w nich są wkodowane nieszczęścia
ludzi, żyją nie swoim życiem. Tu podstawowa technika będzie omówiona i
posługujcie się nią zawsze. Jak przystępujecie do wykasowania czegoś w człowieku
jest on przed nami. Schodzą Aniołowie z dużym lustrem, bo oni to coś, co my
będziemy ściągać zabierają do Góry. Wiele osób nawet nie będąc na warsztatach
takie lustro widziało. Aniołowie przychodzą stoją za człowiekiem, a lustro jest wyższe
od człowieka, jest matowe, dokładnie wygląda jak takie tafle lodu, w nim jakiś ruch,
ale żadnych szczegółów nie zobaczymy. Musimy być oczywiście w harmonii (po
Iglicy). Pierwsze, co to ściągamy (bo trzeba człowieka ustawić energetycznie) energię
z Głowicy - ręce w nią wkładamy – i od razu mamy energię ze 119 poziomu. Ta kula
z głowicy wchodzi człowiekowi w czoło. To czoło musi się z lekka rozjaśnić, niech się
ta energia zakotwiczy. Ale jak będziemy mieli do czynienia z człowiekiem
podłączonym, opętanym, lub my będziemy niezborni energetycznie, to te energie z
kuli dajemy w czoło i to światło się zakotwiczy. Może się ześlizgiwać, ale Zbyszek to
nakręcał i to była taka chęć i tak miało być i weszło. Kulę z prawej ręki w serce i tak
samo, albo się rozjaśni. Dotyczy tych osób, których dusze czekały na to wyzwolenie.
Czasami jak dajemy tę kulę energetyczną to aż iskrzy – to oznacza, że ta dusza
latami marzyła o wyzwoleniu. W środku była czysta, jęczała, biła głową o te lochy
duchowego więzienia i tylko marzyła o tym, żeby się wyzwolić i to od razu. Ale jak
przychodzi człowiek zły to może być różnie. Każdy przyszedł czysty, a potem został
złamany. Więc z Głowicy bierzemy kulę i wkładamy w czoło i serce i wtedy system
energetyczny ma być ustawiony. Tak chcemy i już.
Chodzi o to żeby ten człowiek stał się mlecznobiały. Teraz znowu bierzemy
energię z Głowicy i przez człowieka przeciągamy, chcemy wykasować węzły
karmiczne. Ta myśl jest w każdej nici DNA, wiemy, że chodzi o to żeby to ściągnąć.
Jak z boku się to obserwuje, to widać: tu jesteśmy my tu jest ten człowiek, tu jest to
lustro z Aniołami. To jest tak jakbyśmy mieli wielki wentylator i z człowieka te igiełki
wyciągali (bo wyglądają jak ciemne igiełki, które się wydłużają, smolne taśmy się z
nich robiły i jak wentylator to lustro wciągało je). Człowieka na bok i jeszcze raz tą
energią przeczyszczamy lustro. To ważne, bo w ten sposób pomożemy temu
człowiekowi. To przemierza w Górę. Inaczej te lata na „pół gwizdka” nie będą
człowiekowi zwrócone. Jak zostanie to odprowadzone to w przyszłości będzie mu
lżej. Przeczyśćcie to lustro i Aniołowie odchodzą, u nas taka czołobitność przed
aniołami, a oni mówią „graba!”. Nie ma tego. Jest oczywiście szacunek, wspólny cel,
ale tam to jest taka forma przyjaźni, braterstwa. Hej chłopaki! Oni czasami nie
odejdą jak się coś źle zrobiło. Pokiwają głowami i odchodzą.
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Z chmurkami, z karmicznymi węzłami to samo, tylko one wyglądają jak
kłębki waty, które wchodzą do lustra. Lustereczka to węzeł karmiczny emocjonalny,
to wygląda tak, gdy się to ściąga jakbyśmy zdejmowali kafelki. Technika jest ta
sama, tylko ręce wkładamy do Głowicę pobierając energie z Głowicy i jakby człowiek
był pokryty kafelkami i my buldożerem je zbijamy i one przez człowieka lecą do lustra
i człowiek staje się cały czysty. Te główne węzły karmiczne są bardzo proste do
usunięcia i po ich usunięciu człowiek może wejść w strumień. Każdemu z nas jak w
to wszystko wchodzi to mu się wydaje, że jest nadzwyczaj rozwinięty, dopiero jak
wchodzi w przemianę to mówi: Boże to nie do uwierzenia, że się w takim
ciemnogrodzie żyło i że tylko ten mały węzełek ten program w nim wstrzymywał, ten
cały rozwój. To jest tak prosta technika, to jest szok - jak się widzi, że to takie
proste, to przemienianie się. Tak ludzkość była załatwiana. Taki węzełek załatwiał
tyle ludzi.
CIENIE – KLĄTWA, wokół człowieka. Usuwanie jest bardzo proste. Energią z
głowicy po człowieku i cieni nie ma. Cała jego niszcząca energetyka, chmura zostaje
usunięta, ale one zajmują całą jego przestrzeń życiową. Jeśli producent tych cieni
żyje, jego program jest aktywny to trzeba wyczyścić całą przestrzeń życiową i
przygotować węzeł energetyczny. Jeśli mu przeszło, to już nie trzeba czyścić
przestrzeni życiowej, ani tworzyć węzła energetycznego, ale jak jest dalej zawzięty,
to jego bezbożne programy dalej działają. Teraz bardzo prosto zamyka się przestrzeń
życiową, wszystko, co jest w tej przestrzeni - jest. Wejść energetycznie do tej
przestrzeni – jak Góra na to zezwoli – to wchodzimy w tę przestrzeń domową i
sprawdzamy. Jak na to Góra nie zezwala to robimy to prostą techniką: Kula z Głowicy
w czoło i mówić: proszę ze mną iść do swojego pokoju lub inne miejsce w przestrzeni
życiowej i wtedy my wchodzimy w tę całą przestrzeń – czy stodoła, praca, czy
komórkę gdzie chce i do czego wejdzie, również wchodzimy w całą tę przestrzeń
życiową. Wchodzi tam, dajemy energię, posyłamy do Głowicy i zamykamy całą
przestrzeń. Zaczyna się tworzyć taki krąg, on obejmuje przestrzeń, która się zamknie
i teraz trzeba tę przestrzeń przepromieniować.
Czasami energię z Głowicy pchamy do przestrzeni i wyczyszczamy. Rozjaśnia
się cała ta przestrzeń, a my wiemy, że się przepromieniowuje wszystko, co w tej
przestrzeni jest. Przestrzeń życiowa małżonków może być wspólna i wtedy jak w
tej drugiej osobie byłyby też cienie to trzeba robić taki sam zabieg, ale jak wspólna to
nie trzeba. Koniec cieni w przestrzeni życiowej – pech u człowieka się kończy. W
przypadku klątwy sprawdzać wszystkich w rodzinie.
Wola walki u nas musi być. Dopuszczamy do siebie możliwość, że coś jest
źle. Zmienić to – ma być dobrze i już. Albo będę ciałem rządzić i żadnej choroby nie
będzie, albo oddam im. Walczyć trzeba, żeby się nawet ziemia waliła, dopóki nie
będzie przemiany. I teraz punkt przemiany decyduje, że umysł jest słaby (od
pokochania siebie do współodczuwania).
Wybaczenie sobie - nierozwiązane sprawy z samym sobą. Jeżeli nie
dokonamy przemiany, Góra może w ogóle nie pozwolić nam działać, musimy być
wewnętrznie doskonali. Chcemy być w świetle, musimy działać jak światło. Trzeba
silnie powiedzieć sobie. Będzie walka non stop z naszym ciałem, to ma być zdrowe –
i tyle.
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Klątwa, ustalamy osobę:
1 – to jest ta osoba
2 – rodzice
3 – dziadkowie
0 – kobieta, 1 – mężczyzna itd.
Trzeba ustalić drabinę pokoleniową, tego, na którego klątwę rzucono. Drabinka ma
być i tyle, nie muszą być wszyscy wnukowie. Aniołowie z lustrem przychodzą, lustro
jest. Otwieramy u nas koronę, wyciągamy ręce i z tej korony idzie taki Złoty Promień
i tym promieniem, tym ogniem przez te szeregi. Klątwa klątwą, ale idą za tym
potężne siły, żartów nie ma. One próbują ten płomień, tą naszą moc wstrzymać i on
cały nie będzie chciał wejść, a my nic, wpychamy do lustra, przeczyszczamy lustro i
koniec i kasuje się ze wszystkich.
Złoty Promień z Korony to robi. Kula z Głowicy to jest najniższy poziom
energii, którą można działać. Ponieważ mamy dostęp do najwyższego artefaktu
– Promień z Głowicy. Lustro oczyścić promieniem, który mamy w ręku, z korony.
PODŁĄCZENIE – energię z głowicy przeciągacie po człowieku i nie ma. Warto
człowieka zabezpieczyć. Jak się wykasowuje w nas węzeł energetyczny, to rusza
prawdziwa energetyka. Zabezpieczeniem na długi czas jest nasza duchowoenergetyczna postać.
Zabezpieczanie: Strzykawki w obu rękach i z przodu strzykawką z jednej ręki,
z tyłu człowiekowi strzykawką z drugiej ręki.
Podłączenie jest tym samym, co opętanie (u nas to jest proste, a żaden egzorcysta
sobie z tym nie poradzi) jest starannie ukryte zakamuflowane i niszczy człowieka do
końca życia. Podłączenia Atlantyckiego nie tykamy (przyp. stan na dzień 10.02.2008).
WEJŚCIE – jest od środka energetyki człowieka.
Jeżeli kasuje się obciążenie karmiczne to to już nie wraca. Ruch ręką – i jest,
i działa, bo w czasie działanie jest zakodowane.
NACIEKI I PASOŻYTY – kasowanie nacieków bywa czasami trudne. Przy naciekach
choroba rozwija się bardzo szybko
KAMALA - konieczne jest odprowadzenie, to jest inteligentne, energetyczne. Musimy
być w Piramidzie i energią Zachabiiiiego odprowadzić - ale zaraz powrócą.
Dzięki piramidzie nie ma takiej możliwości, żeby Duszy, która kogoś atakuje
nie można było odprowadzić. Przy opętaniu – ale przez Duszę ludzką- zawsze trzeba
sprawdzać, jaka to jest Dusza: czy grzeszna, ta która już jest z drugiej strony, czy ta
którą się odprowadza do naszego świata - bo jakbyście tamtą odprowadzali przez
Piramidę, to jej przysporzycie mnóstwo cierpienia, to nie ten świat.
W przypadku duszy ludzkiej, która ma być odprowadzona do naszego świata
astralnego jest dwóch aniołów, człowiek jest – i trzeba tę duszę z niego wyciągnąć. Z
lustrem stoją aniołowie, a my standardowo posyłamy naszą energię w czoło i w
serce. Dusza taka nigdy nie będzie powyżej poziomu 6, my zawsze mamy po temu
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potrzebną moc. Ręce umaczajcie w Głowicy i życzymy sobie tego by wypchnąć duszę
z człowieka. Dusza jest w lustrze, jest złapana – ta, która ma iść do naszego świata i po tym lustrze przeciągamy ręką (nie wyskoczy z lustra, nie ma na to siły), żeby
zobaczyć co tam jest – ale przeciągnijcie ręką, żeby była rozpoznawalna. I teraz jak
mamy uruchomione miłosierdzie, wybaczamy i odprowadzają ją.
Jak nie mamy uruchomionego miłosierdzia musimy postąpić nieco inaczej: modlitwa,
nawet dwuzdaniowa (bo kontakt jej z dawnym opiekunem został zerwany i trzeba go
odtworzyć) czyli co tam czujemy własnymi słowami w imieniu tej osoby, za tę duszę
odmawiajcie do Góry – dzięki lustru dusza jest już w kontakcie ze swoim opiekunem.
I teraz trzeba wybaczyć jej przewinienia – jak wybaczycie, zdejmiecie z niej wielki
ciężar, bo całkowicie będzie już mogła iść do Góry, do krainy oczyszczania. Emocje są
winne, energie, nie my i jak się to wszystko wypala, Dusza może iść do Góry.
Każdy ma swoją inwokację, która otwiera te drzwi i mówi: chcę tutaj wybaczyć
tej duszy, uruchomcie we mnie tę moc autentycznie, bo chcecie działać na rzecz tej
Duszy. I prosicie o to, by siła wybaczenia na nią spłynęła, by zostały z niej zdjęte
ciężary. Człowiekowi tu za życia nie możecie odpuścić tego, że kogoś
skrzywdził, ale każdej Duszy po śmierci możecie odpuścić, że kogoś
skrzywdziła – i wtedy w połowie przypadków, a może więcej, ta dusza jest do Góry
odprowadzana. Zabierają ją nie do Góry, ale już spokojnie doczeka końca i ta dusza,
za to, coście zrobili wam podziękuje. Dusza, która idzie już do Góry, nie musi siedzieć
w lustrze – i mnie (Zbyszek) kiedyś wyskoczyła z lustra kobieta. Dusze zatrzymują się
jak idą do nieba, tańczą jak się niebo otwiera, jest cudownie. Natomiast te Dusze, co
idą do oczyszczenia – jeszcze się Zbyszkowi nie zdarzyło, żeby choćby na końcu nie
podziękować, choćby skinąć głową. Nie można tego nie zrobić – to jest tak silne.
Lustro się zatrzymuje i dziękuję.
NAWIEDZENIE – jeśli chodzi o obszar nawiedzeniowy to tam trzeba te dusze
wyłapać. Tutaj musimy uważać, bo Dusza może nam umknąć, będzie uciekać, więc
trzeba zamykać tę przestrzeń dodatkową energią, żeby ją złapać w sidła, żeby była
tam gdzie jest nasza energetyka nasza moc. Są to parametry przy naszej
wzrastającej mocy straszne. Kiedyś czakram miał kilka czy kilkanaście kilometrów, to
teraz tutaj wielu z nas może oczyścić wszechświat i w tych przestrzeniach działacie.
Poważnie. To jest coś, co szokuje wszystkich. Im większa jest nasza energetyka, tym
większe info, którego szukamy – przez nas samych ściągane.
Ktoś mówi: u mnie straszy. Poprosicie, by wszedł do kuchni, do pokoju, to na mnie
patrzy i krzyczy: czy Pan to złapie? Złapię.
Po staremu: zamykacie przestrzeń i w czoło i tworzy się przestrzeń, Uwaga jak są siły
demoniczne one próbują uciec. Nie dajcie się, ściągajcie i złapiecie. Jak tu już są,
przychodzą aniołowie z lustrem. Wpychacie do lustra przesuwacie ręką po lustrze i
patrzycie, co tam jest. Miała być np. jedna dusza, a są trzy. Co tu zrobić, skąd to się
wzięło? A to tak jak w szarej mgle, przy tych naszych działaniach energetycznych,
ktoś się zawieruszył, zobaczył działanie światła, poczuł, że jest ratunek i leci jak
windą do nieba – autentycznie. Zbyszek kiedyś zrobił działanie, a aniołowie stają, a w
lustrze przybyło roboty. Za każdego z nich modlitwa i modlitwa na wybaczenie i do
każdego przybędzie lustro, w którym będzie odprowadzane. W przypadku duszy,
która jest na usługach sił ciemności lub z siłą demoniczną, wchodzimy do piramidy,
człowieka stawiamy na tej platformie, energie Zachabiego, wyciągamy do góry i jest.
To jest mniej roboty, bo rozpoznawać nie trzeba, wybaczać nie trzeba. Nawet jak
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dusza zaniknie to przybiegnie na Białą Platformę, bo jest takie ciśnienie energii: Złoty
Strumień w piramidzie niczym winda odbierze to od nas.
Uwaga Zbyszka: najpierw musimy stworzyć matrycę, pytamy o imię. Tu
siedzi ta matryca, wierzga nogami, mówimy: proszę patrzeć, patrzy, łapiemy ją i
mamy. Trzeba odczytać taką osobę. Poziom duchowy w EJ tej osoby. Nie ma jej w
Energii jedynej, w EP 8, a w mocy, 6 – więc kieruje się egoizmem, to już jest
pierwsza moc grzeszna.
Przypadek: manipulacja, gdyby była 10 %, to by już osoby nie było, jak od
70% w dół to ta osoba już została złamana - wyszło 30% tzn. że została
zmanipulowana całkowicie, tzn. że teraz jest zupełnie kimś innym niż była. Tu %
trzeba odczytywać od prawej strony w dół.
MOTORYKA –

od 50% w dół – słabnie
od 50% w górę staje się agresywna
70% - ta osoba jest pobudzona

- Od uroku do nawiedzenia sprawdzać na skali całość
- Nie ma ścisłego klasycznego podłączenia, są uskoki w prawo lub w lewo.
Sprawdzać, od kiedy podłączenie zaistniało i od kiedy złamało (skala przekształceń)
lub na skali procentowej przyjmując np.10% - za rok.
Zrywamy podłączenie, stawiamy osobę przed sobą, sięgamy do Głowicy po
energię i rozprowadzamy po człowieku. Mówimy: zrywam podłączenie, przeciągnąć
tą energią jak gąbką po człowieku. Człowiek staje się jasny. To energetyczne
działanie, mamy energię w ręku, teraz zabezpieczamy, strzykamy w biały krąg i
poczuć jak energia tu napływa z przodu w całą energetykę wsadzić, żeby była osoba
biała, odwrócić osobę i z tyłu w kręgosłup i w całość i rozmazać:
Tworzę zabezpieczenie – to niesłychanie ważne.
Teraz sprawdzić poziom energetyczny – skala rezonowania – czy jest jeszcze
wyciek energii i teraz jeszcze sprawdzić, jakie jest zmanipulowanie osoby tzn. na skali
procentowej zaczynając od 100%.
Sprawdzamy:
Na „wahaczu” od 50% - tj. stan wyjściowy, w jakim ta osoba była i zobaczyć
jak zmieni się ta osoba po działaniu np. do 100% oznacza, że mamy ideał, osoba
zachowuje się cudownie. To jest ideał rzadko osiągalny – więc osoba była na 50%,
- jeżeli wyjdzie 60% tzn, że poprawa jest taka sobie
- jak 70 – 80 % to duża i może być tak naprawdę OK.
- 90% - i to jest nieprzekraczalne, bo 100% to jakby urosły skrzydła.
Teraz sprawdzić, za jaki czas będzie postrzegalny efekt naszego działania.
Sprawdzamy:
- 80% będzie efekt, tu nie było przenicowania, poprawa będzie, ta główna
zmiana jak osoba sprawdzana wróci do domu.
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OPĘTANIE I NAWIEDZENIE DEMONICZNE – przy nawiedzeniu demonicznym
prosta robota, wskakujemy do piramidy, demona stawiamy na kręgu i mówimy: teraz
będziesz w nowej, cudownej krainie. Człowiek naprawdę nie jest od nich lepszy, oni
byli lepsi nim ich złamano. Wybawiając z opętania i człowieka i tamtego, robimy dwa
w jednym. Nie musimy nic wiedzieć, energia go odprowadzi tam gdzie trzeba. Jeżeli
chodzi o skażenie tych obszarów – nie zrobicie nic, nie macie tej mocy.
Do tego trzeba przynajmniej 100 świętych. W przyszłości jak się ludzie zbiorą,
będą mogli zadziałać, jak będą centra, bo nie znamy potrzeb energetyki. Np. osoba,
która przyszła, nie była czyszczona, pole energetyczne miało zasięg 10 mb, w tej
chwili 40 km – to po paru godzinach dopiero, a to rośnie.
Jak ktoś się skarży, że nie może nic zrobić, to Zbyszek pyta: a jak jest z twoją
przemianą? Jak z energią emocji i wolą, z istnieniem – znaczy czy się modlisz itd.
Odpowiedź: nie, ale chcę mieć efekty. Gdyby taka osoba, tego ze sobą nie robiła –
będzie po niej. To jest wejście w takie energie i takie uderzenie, że zostanie złamana,
bo nie ma pewnych rzeczy przerobionych.
Tam gdzie jest obszar nawiedzony, to będziemy wyciągać te demony, a
wyciąganie nic nie da. Tam gdzie jest nawiedzenie, odpuszczamy, bo to jest obszar,
którego nie załatwimy, ale jak jest opętanie demoniczne – normalnie działamy.
Czasami po naszym działaniu coś zostaje, więc trzeba się zapytać, co zostało.
WDARCIE – to jest niszczenie energetyczne struktury człowieka, takie brutalne i
działamy światłem w czoło, w serce – i likwidujemy wdarcie.
RYSY – to technika
ZASTAWY – niszczą zdrowie – rozprowadzamy energię jak z gąbki po człowieku i w
ten sposób likwidujemy zastawy, a one mogły powstać z przyczyn energetycznych.
Człowiek, który się codziennie rano modli nie ma Zastaw.
ZAKRZEPY – to samo, co zastawy
Między Zakrzepami, a Ciemnym Niebem jest ESTERA, ogólnie inteligentna energia,
która uwala jak ją zastosują czujemy napięcie.
WRZUT energetyczny – coś powrzucane: a to widły, a to cęgi lub coś innego – to są
symbole, w rzeczywistości nie ma żadnej dzidy itp, to jest symbol. Wyciąga się to też
symbolicznie. Wrzut jest z Energii Przeciwnej, wyciąga się go energetycznie –
bierzemy i wyciągamy, rozpuścić w prawej ręce i prawą ręką też wyciągać. Wrzuty
muszą być wyciągane, jak odkurzaczem, aż widać jak ssie.
ZAWIĄZANIA – są na Duszy, Świadomości i Ciele, najlepiej spalić to energetycznie,
łączą człowieka z całym otoczeniem i niszczą go.
ODCIĘCIA – np. od strumienia, od ziemi. Zastosują np. zastawy na nogach i ten
obszar będzie zaburzony energetycznie i energia nie idzie od dołu. Nie ściąga się
energii z drzewa, od roślin. Energię bierze się bezpośrednio z ziemi i z powietrza. Jak
nie idzie od dołu energia, jak to u nas zastosują, to usuwamy strzykawką z ziemi.
Wyobrażam sobie, że mam czerwoną rękę i niebieską rękę z palcami jak strzykawki.
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Zassijcie niebieską energię z nieba, czerwoną energię z ziemi, za chwilę będziecie
mieli tyle energii, że w głowie się nie mieści. I to podłączenie z dołu zostaje
jednocześnie skasowane i jesteśmy naładowani dużą ilością energii.
SAMOZAGŁADA – to program, ale potrzebna jest wyższa energia – więc wchodzicie
w strumień, sprawdźcie z jakiego poziomu trzeba to jednym działaniem wykasować –
już człowiek nie będzie anorektyczny, jest też przyczyną narkomanii. Program może
być usunięty, ale poprzez przyzwyczajenia człowiek jak ćpał tak ćpa, jeśli nie
zorientuje się, że nie musi już tak jak to było przedtem.
CIEMNA KORONA – to coś jakby hełm nałożone na nas - rozbijamy naszą energią
lewą ręką.
PAL – wchodzimy do piramidy i prawą i lewą ręką energią Zachabiego (czerwona)
wyciągacie pod górę i niech strumień to odbierze – nic nas to nie obchodzi, bo to
energia boska przecież. W Zachabiiiim też jest część energii boskiej.
Tu nie ma żartów, trzeba się nauczyć spotykać, bo trzeba i jak kilkanaście osób się
spotka to wszystko rozwalicie, bo to jest wtedy proste.
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WARSZTATY 15 marca 2008
CIEMNA SIEĆ
Atak idzie przez ludzi. W Jerozolimie jest kanał kontaktowy, który przygotowuje
Planety na zejścia ciemnych sił. Papierze (przez „rz”) się tym zajmują, są w Energii
Przeciwnej, a także na 4 w Energii Jedynej, są w białych habitach, wejdą gdzie chcą,
wszędzie. Są na poziomie Uruubela. Zbyszek miał kiedyś przypadek – kiedy, by kogoś
chronić, musiał zrobić ciemną płaszczyznę, bo atak szedł z energii, która jest energią
jedyną, ale istoty były temu komuś przeciwne i wchodziły cyklicznie przez ściany co 2
godziny do mózgu i człowiek wariował. Oni przygotowują miejsca, z których idzie ta
sieć. I tutaj mówimy o punktach, zajmują się nimi Kropikowcy. Mają Punkt Bity tj.
300% przekroczenie normy i tworzeniem tych punktów zajmują się, Kropikowcy.
Noszą kropki na uszach. Pierwszy jest Punkt Bity, potem od tego idą odgałęzienia,
jest zawsze 27 odgałęzień i z nich jest sieć tworzona, potem są tzw. punkty wstępne,
od nich od 13-27 idą tzw. Punkty Mocne, a na końcu punkty aktywne – są to strefy
mroku, wyobraźcie sobie, jakie to jest mocne uwalanie. Kropikowcom podlegają siły
demoniczne. Z tych punktów aktywnych idzie atak bezpośrednio na ludzi. Tym
Kropikom podlegają siły kapturowe i demoniczne. Stąd idzie atak na ludzi. Dzielimy
się na tych, którzy zostali pokonani, którzy są w strumieniu Energii Jedynej bardzo
wysoko to jest ta cała Ciemna Brać, potem są Podłączający, którzy już są podłączeni,
ale nie mają wielkiej mocy i tutaj są jeszcze tzw. Prowadzący. Przez Prowadzących
idzie atak, z którym się stykamy. Prowadzący nie musi być podłączony. On istnieje
tylko w Energii Jedynej i w Energii Przeciwnej. Przez Prowadzących idzie atak poprzez
linie wymiarowe, jak ktoś jest już przez nich prowadzony i prowadzi następnych, to
jest to taka osoba, która normalnie żyje, nie odczujecie nic w zetknięciu z tą osobą –
nic, bo jak przychodzi Podłączający lub Pokonany to czujemy od razu tą energię,
ciągnie nas i człowiek czuje się niepewnie. W przypadku człowieka Prowadzącego nie
ma czegoś takiego, tylko oni przez jego energetykę wchodzą w nasze linie
wymiarowe i blokują lusterka. Jak im się uda zablokować 4
lusterka zostaniemy później sprowadzeni do poziomu 4 w mocy
jedynej. Składają tzw. Jajo, Góra nazywa takiego człowieka
zapłodnionym. Jest to energia, która jest między 2, a 4
kręgiem na samym dole kręgosłupa. Jak zablokują do 3 luster
to następuje aktywne połączenie jaja z tą struną między 8 a 9
kręgiem z której powstaje czarny kręgosłup – to normalnie
widać jak idzie energia bezpośrednio do tej struny i co najgorsze
jest uaktywniona lub blokowana matryca. Człowiek, do którego
się wchodzi ma uaktywnioną matrycę i jak zaczyna się z góry
opracowany sposób wg. dyrektyw, które idą przez linie
wymiarowe i często jest tak, że osoby, które są na warsztatach
itd. spadają w Energii Jedynej. Jak taka osoba wyleci ze
strumienia to jest naprawdę kiepska sprawa, trzeba ten poziom
utrzymywać, bo wtedy bardzo prosto u nich składa się jajo i
powoli idzie przekształcanie tej osoby. Jak w człowieku są zajęte
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3 lusterka - czyli to jedno to kwestia czasu, żeby kogoś złamali od strony
energetycznej. To bardzo prosto poznać. Ci ludzie Prowadzący, to często jedni z nas,
których złamali, po prostu weszli w nich itd.
Ogólnie jest ta kratka do 8 i do 8 to linie wymiarowe. Jak u kogoś byłoby po 8,
to wiadomo że idzie atak przez innych ludzi – i tu nie ma żartów. Ta osoba już
inaczej myśli. Jak w poziomowaniu 5, a w pionowaniu 3 linie wymiarowe są zajęte to
już jest sterowanie człowiekiem, to już jest konkretne odniesienie do matrycy.
Z reguły to się dzieje właśnie w przypadku, kiedy w waszym środowisku będzie się to
działo właśnie przez Prowadzących. Czemu? Ataki będą dotyczyły nas w naszym
środowisku przez Prowadzących, będą chcieli atakować przede wszystkim osoby,
które chcą ukazać światło. Wszystko zostanie wykorzystane do tego, by nas stłumić,
by człowieka zwieść przez manipulację. Bzdury będziecie opowiadać o normach
kościelnych, społecznych, jakichkolwiek wg. ich oprogramowania. Tutaj
energetycznie manipulacji się nie odczyta - to jest dla tego przypadku takie
charakterystyczne. Jak u nas są zajęte 3 linie w pionie i 1 w poziomie i już jest
oddziaływanie jakiegoś człowieka na nas. Macie jakąś życzliwą koleżankę i po
telefonie nie możecie do siebie dojść. Niby się staracie, modlicie się, ale zaczyna
wami trząść, wracacie do przeszłości, zaczyna się dysharmonia, linie wymiarowe są
zajęte. ORIN blokuje w 70% linie wymiarowe, nie pozwala, by uaktywniała się
matryca. Wraz z Bramą i Krzyżem daje 95% bezpieczeństwa (to jest bardzo dużo) i
pomaga nie zająć linii wymiarowych. To są znaki z tamtego świata i promieniują na
całą przestrzeń życiową! Czy mamy te znaki w piwnicy, czy gdzie indziej to nie ma
znaczenia.
Jedna z naszych koleżanek jest zrozpaczona, wszędzie szuka przyczyny zła –
tylko nie w sobie. Nie umie się odnaleźć, jest totalnie złamana energetycznie. Linii u
niej w poziomowaniu zajętych 8, a w pionowaniu 5. Istnieje totalne wejście w nią
przez 2 osoby (kobiety). I rzecz najstraszniejsza, ile ma zajętych lusterek ta osoba: 3.
7 czakramów tj. centrala energetyczna, ona jest totalnie oprogramowana. Nie ma tu
manipulacji i możemy być zwiedzeni. Jest uderzenie w podstawy. Już kombinują jak
wpakować ja w ciemny strumień. Czy ma jajo? Raczej tak, w 90%, nie zamknięte.
Jak będziecie z nią jak koleżanką rozmawiać pójdzie uderzenie, na co? Na światło, na
was, na koleżankę, żeby to światło stłumić. Trzeba z tą osobą jakoś rozmawiać,
wiecie sami. Jak jest Święty, który ma otwarty w sobie Kanał Bratni (on ma nieduże
pole 30-40m) i ktoś w polu energetycznym Świętego przebywać będzie 5-6 godzin,
jajo będzie wykasowane. W przypadku 11 poziomu po 3-4 godzinach, Uświęcony
dotknie i jajo zostaje wykasowane. Dlatego ludzie, u których są pozajmowane linie
wymiarowe garną się do nas – bo taka jest potrzeba ich Duszy.
Kiedy struna rośnie i dojdzie do serca, będzie ciemny strumień. W naszym
przypadku jest takie ważne chronienie się przed atakami ze strony innych ludzi.
Zwodzą nas, mamią. Po telefonie zaraz sprawdzajcie czy macie linie wymiarowe
zajęte.
Nie mówimy tu o Duszy. Dusza to kwestia umysłu i świadomości. Świadomość
łączy się z ciałem fizycznym i eterycznym, żadnego kontaktu nie ma z umysłem – tu
na tym poziomie. To są atrybuty tylko i wyłącznie duszy. Umysł ma kontakt tylko i
wyłącznie z myśleniem i emocjami. Jak chcemy odczuć własną świadomość czyli
słyszeć nici – to jest podpowiedź, czyli intuicja – musimy całkowicie wyłączyć umysł,
myślenie i emocje. Musi być 100% harmonii. Po to jest ta przemiana od pokochania

112

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

siebie do … Dopiero wtedy przechodzimy przez ciało eteryczne i fizyczne. Jak są
emocje, jak jest myślenie działa umysł, ale nie świadomość. Nie słyszymy tego.
Matryca jest ukryta w ciele eterycznym i energetycznym. Od ciała
eterycznego po myślenie to jest człowiek, to oddziałuje na otoczenie. Normalnie ta
energia, ta modulowana, która idzie do człowieka musi być zarządzana siłami Ducha i
jest taki specyficzny „przełącznik”: jak 130% programu idzie w dół – to jest wszystko
OK. Jak jest tego więcej, to zaczyna się w człowieku chaos i powoli jak to idzie do
góry, rozwalana jest świadomość, Duch i cała nasza istota. Nie odnajdziecie się w
życiu. Jak emocje rządzą tym wszystkim, nie dogadacie się. Myślenie nie działa
poprawnie. Nie można się dogadać, nie przekonamy takiej osoby. To jest prawdziwy
schemat człowieka.
Powinno być od góry 130% nacisku, a od dołu 70%, żeby człowiek był
harmonijny. W Iglicy od strony energetycznej jest harmonia. Jest przechodzenie z
umysłu do świadomości. Co to znaczy harmonia? Tam nagle zauważycie - jak
jesteście w Iglicy, to przeczy wszystkim koncepcjom medytacyjnym, że jednocześnie
możecie pomyśleć o programowaniu jutrzejszego dnia i wnikać w tamten świat. Jest
to łączenie umysłu ze świadomością. Odbieracie całą swoją istotą – bo jest totalna
harmonia. Po to są te nasze wszelkie artefakty. Dopiero w totalnej harmonii możemy
działać energetycznie, tu chodzi o działanie mocy, która steruje tą energią.
Przemyślcie to jak idą ataki na was przez linie wymiarowe. Jak z wami dzieje
się coś nie tak i nie ma typowego ataku energetycznego – to:
Sprawdzajcie linie wymiarowe:
- od kiedy macie zajęte i macie wytłumaczenie całości
- w ilu % jest harmonia w ciele fizycznym i aktywna matryca.
(jak matryca jest aktywna w 70%, a siły duchowe w 130% idą na
dół, to jest tzw. równowaga. Człowiek może dokonywać wyboru).
Możliwość korzystania z artefaktów jest ograniczona do wewnętrznej harmonii.
Jak ktoś ma opanowaną energię emocji w danej chwili, czyli panuje nad energiami,
może skorzystać z artefaktów tylko do poziomu 49 – czyli ze Złotego Krzyża i nic
więcej. Będzie mu się wydawać, że robi to, tamto – a nie zrobi nic. Jak ma
opanowaną energię emocji i serce – już może ta osoba wchodzić do Iglicy w Głowicy.
Jak jest przepracowany umysł można wejść bezpośrednio do Piramidy. Jak ma się
przepracowaną świadomość można wejść do jądra, jak ma się przepracowana wolę,
to do Czarnej Piramidy, a istnienie - żeby wejść w obszary, gdzie istnieją wszyscy
Stwórcy. To nas nie dotyczy, bo tego poziomu nie osiągniemy.
Jak wypadliśmy ze strumienia musimy się modlić systemem oddechowym,
otwieramy Krąg Ognia i prosimy o wstawienie w strumień (przyp.15.03.2008). Jak
mamy kłopoty, to te świeczki (w Kręgu Ognia) niech będą prawdziwe, a nie w naszej
wyobraźni. Jak jesteście w strumieniu na pewno jest opanowana energia emocji.
Głowica zawsze schodziła z góry na dół, a ona ma piętra energetyczne, jak
schodzi na najniższy poziom wibracji ona nas przemienia od góry do dołu coraz
większa harmonia, aż później przychodzi Kula z 4,5 tys poziomu – jesteśmy jak
przenicowani, Głowica dalej schodzi podnosi poziom wibracji, Iglica się zbliża już
czujemy rodzącą odtwarzającą się moc. Korona zaczyna ściskać głowę i już jesteście
w domu. Jak zejdzie Iglica, czyli Świątynia Serca – bo to jest to samo – macie pełną
harmonię. Ten Biały Krąg jest na podeście, istnieje też w piramidzie. W tych
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obszarach nie zrobimy nic, kiedy harmonii nie ma. Przeszli przez linie wymiarowe,
przez uderzenie stamtąd, nieuwagę - bo się zapomniało modlić i doskonalić, padły
też poszczególne punkty. W Piramidzie dostaniemy pozwolenie na przeprowadzenie
wszystkich naszych działań.
Nie ważne, co z wami było, ale co jest teraz. Jak będziecie dysharmonizowani,
nawet o tym nie wiedząc, będziecie z artefaktów korzystać, ale to będzie gra waszej
wyobraźni. Atak idzie energetyczny, jest wasza słabość - ale nie byłoby tej słabości
gdyby przemiana była zakończona. To, co robi Strefa Mroku przez linie wymiarowe to
po prostu horror. Wystarczy to polokować – umysł, myślenie, emocje – żeby się
obudziła świadomość. Trzeba mieć moc, żeby korzystać z artefaktów.
ARIMA – dzwonił do Zbyszka znajomy, który dużo słyszał o Arimie. Jeżeli
chodzi o tworzenie się globalnej świadomości to tu jest cudownie. Energetycznie nie
mogą nic, kompletnie nic. Ten znajomy Zbyszka ma moc, na 12 – bo to ktoś, kto
naprawdę pracuje nad sobą, taki był od dziecka. Przeciętny poziom mocy w energii
jedynej typowego Arimowca jest 4,5 – czyli ponad przeciętność, bo przeciętna to 3,5.
Jego moc jest równoważna mocy 60 tys. Arimowców. Mówimy nie o mocy
energetycznej, a o mocy duchowej, która wpływa na poziom świadomości i wpływa
na przeobrażenia od strony mocy. Ale oni muszą się modlić, czyli jak oni to mówią
całą dobę medytować, a on 5 sekund. Widzicie teraz, dlaczego jest potrzebna garstka
świętych – do uświęconego, jakie to są różnice w mocy.
Arimowców można sobie z góry darować energetycznie, ale musimy szanować
i wspierać, bo przyjdzie czas, że dorosną, że tych ludzi wyposaży się w moc i
wszystko się zacznie zmieniać – ale o moc chodzi. Arimowiec będzie prawym.
Moc jednego człowieka może zaważyć na świadomości 6 miliardów ludzi. Cel
tego człowieka jest realizowany w świadomości ludzi w ciągu kilku lat. Jak ktoś ma
Moc Duchową w Energii Boskiej na 30 – w ciągu ilu lat jego cel w świadomości
wszystkich ludzi na świecie jest realizowany - jeden człowiek ? Taki cel, który byłby
realizowany dla wszystkich, nie dla niego (np. jakby chciał podnieść poziom
świadomości gatunku ludzkiego) – do 40 lat!!
Wiadomo, że Ciemna Sieć swoje robi i próbuje to zgasić, ale cały czas
świadomość całego gatunku rośnie. W 2062 roku zostanie rozbita stolica apostolska –
osobiście przez tego, który został posłany, a w 2071 roku wszyscy Polacy odmówią
noszenia broni. To będzie naprawdę potężna walka. Teraz to jest nierealne. Budząca
się świadomość obejmie część tych, którzy posługują się lewym prawem – czyli
zasieje się w nich wątpliwość. To jest niesłychanie mało czasu. Cała kasa pójdzie na
biednych. Zostaną wreszcie zburzone wszystkie mury między człowiekiem, a jego
sercem i będzie tylko jedna świątynia, będzie stała tylko jedna maszyna, która zmieni
promieniowanie naszej Matki Ziemi – takie to symboliczne. Wy już teraz wiecie, o co
chodzi z Ciemną Siecią.
Sprawdzacie tylko linie wymiarowe i już wiecie, że oprogramowanie, że
matryca działa, 3 lusterka są zajęte, sprawdźcie w ilu % aktywne Jajo, bo jak
zostanie zamknięte serce, to już jest moc na poziomie -6. Piramida nic nie da,
oczyszczenie nic nie da – trzeba zablokować, ponieważ Ci, którzy chcą człowieka
łamać dalej to będą robić. Powrócony o mocy 21 machnie ręką i Jaja nie ma. Nie
mogą uderzyć w nas – to atakują przez Prowadzących, przez linie wymiarowe.
Dzwoniła kobieta, do której gdy mamusia zadzwoniła, to przez 2 dni chodziła
nieprzytomna, bo emocje, bo to, bo tamto mamusia była już podłączona. Dlatego
wielu z nas bardzo dobrze się czuje, jak jest tylko w otoczeniu prawych, ale
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obowiązek takiego wyciszenia jest wtedy jak nie macie zakończonej przemiany. Jak
już przemiana się zakończy, dalej będziemy się czuć najlepiej w towarzystwie nam
podobnych, ale nie ma już strachu iść, tworzyć, zmieniać, być gdziekolwiek indziej.
Trzeba mieć świadomość tego, że to są wojny energetyczne.
Teraz problemy osób. Piramida to jest miejsce Zachabiego, ale to jest sprawa
bardziej skomplikowana. Oprócz tego jak wiecie jest jeden Ojciec, który wszystko
stworzył. Jest też 6 jego synów, którzy korzystają z tej samej mocy. Góra uznaje ich
za Bogów. Tu nie ma żartów. MOOR jest jednym z tych Bogów (opis jego światów i
sposobu niszczenia naszego świata przez Moora w Videoblogu). Zachabi też jest
Bogiem w tym ujęciu. Gdyby nie Zachabi nie można by było ścierać się z Moorem,
sprzątać tego wszystkiego. Mamy wiec do czynienia z 2 potężnymi energiami.
Jezus jest tym, który w przyszłości będzie tworzył świat dla odzyskanych, tych
wszystkich, co są zamknięci tylko w Energii Przeciwnej i są odprowadzani w
Piramidzie do Nowego Świata (został już utworzony świat dla tych sił odzyskanych).
Jezus idący z Zachabiego, który jest w tej chwili tworzonym na tamtych poziomach
jako 13-ty Arlon (nie jest on jeszcze w pełni) będzie tym, który w tym świecie dla
odzyskanych zbuduje ten prawdziwy nowy dom. To nie będą ci przeklęci przez to, co
się z nimi stało, ale już jest pokazane, jak te istoty przez ten ból, przez to, co się z
nimi stało, przez to, że zostały odratowane, te istoty będą w przyszłości stanowić
najpotężniejszą siłę, dzięki której będzie można to zmieniać. Mnóstwo sprzątania jest
na zupełnie innych poziomach. To są inne zasady, inny świat. Ten świat odzyskany w
dalekiej przyszłości będzie niósł wyzwolenie innym i wszyscy przed nimi uklękną.
Przez to, co się z nimi stało, przez ten ból, przez to, że niszczyli innych w tym
oprogramowaniu oni będą mieć totalne doświadczenie w tym wszystkim i wszyscy
uszanują ich wierność. To, co się zaczyna tworzyć, to, co jest związane z Jezusem,
to, co jest związane z Zachabim to naprawdę potęga, która zmieni obraz w
poziomach boskich i tyczy się to wielu Stwórców.
Wasze działanie – nie wszyscy będą w to zaangażowani – tyczą Ziemi, bo
Ziemia ma nieść wyzwolenie tym siłom, które zmienią to multiwersum - czyli to samo
sprzątanie tylko w mniejszym zakresie. Piramida - czyli Piramida Strachu dla tych, co
są przeciwko prawu, która my znamy roboczo w skrócie, jako ORIIN, jest miejscem
gdzie jesteśmy wyposażeni w moc Zachabiego. Z czymkolwiek się zetrzecie w Mocy
Przeciwnej, Mokrej, jakiejkolwiek energii innej, z mocy tego Boga będzie działaniem
nam dostępnym. I gdyby on nie był jednym z tych 6-ciu bogów, byłoby to
niemożliwe, nie można byłoby konkurować z Moorem.
I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, która się nam przyda przy uzdrawianiu.
Zbyszek doznał szoku, jak leczył jedną Panią i widzi, że leczenie jest prawidłowe/
zatrzymane itd. Dopiero Jego córka mu pokazała, że Pani ta miała nacieki, proces
leczenia został uruchomiony, a te nacieki zostały rozbite i dosłownie po kilkunastu
minutach jak statki kosmiczne wracały i znowu się zlepiały w nacieki. Po to jest
potrzebne to nasze duże pole, warto, więc wzrastać w mocy duchowej, wtedy ten
ktoś jest w naszym polu energetycznym i my sobie zarządzamy, że proces zdrowienia
nie może być zakłócony. U Zachabiego jest specyficzna energia i ten Czarny Krzyż
jest Jezusowy – to jest nowa energia. Moor i te siły nie mają dostępu do tej energii.
Nowy rodzaj energii, a oni jej nie mają. To nowa Boska Energia, Jego siły nie mają
do niej dostępu i nie potrafią w to wejść. Ta energia korzysta zarówno z Praenergii z
Mocy Boskiej i jest nową Mocą Boską. W uzdrawianiu jak ta istota jest w naszym polu
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energetycznym nie mogą zakłócić zdrowienia. To jest szokujące i niesłychanie ważne.
Ale to zostało uruchomione i zrozumiane dopiero tydzień temu!! (ok. 8.03.2008).
Piramida z zewnątrz ma 3 boki i podstawę to są trójkąty równoboczne (∆).
Czarna ściana - w nią od szczytu wchodzi Energia Ojca, Energia Boska. Natomiast w
środku, piramida ma 4 ściany i dokładnie wymiary piramidy Cheopsa. Na środku jest
Biały Krąg, który jest przeniesieniem stąd Iglicy – tj. do szczytu Głowicy. Tu jest tych
dwóch Stwórców, jak jesteśmy w harmonii, z jednego świata przeskakujecie do
drugiego. Wszystko, co będziecie robić, będziecie robić na Białym Kręgu. I albo
będziecie korzystać z mocy Zachabiego – to taka czarno-czerwona mgła, ręce w to
wkładacie i macie, albo będziecie bezpośrednio dawać ręce do tego boskiego
strumienia, który od góry, gdzieś na 1/3 wysokości się kończy. Jak się odprowadza te
Dusze, które były w Energii Przeciwnej – te na dwoje babka wróżyła czy uda się je w
lustrze przekonać, czy też nie. Tutaj, o ile są w Energii Przeciwnej i góra wyrazi na to
zgodę o ile też są to siły demoniczne nic nie robimy, dosłownie nic. Wyciągamy ręce,
wyciągamy człowieka, dajemy do strumienia i koniec. One są odprowadzone do
tamtego świata i na pewno znajdą swój cudowny dom. To są przyszli sprzątacze tego
wszystkiego. Mówimy tu o naszych braciach, którzy zostali złamani, a którym dzięki
naszym działaniom zostanie w przyszłości przywrócona chęć życia.
Piramida jest możliwością do korzystania z mocy Zachabiego, dostęp do tej
mocy, Energii Ojca, Energii Jezusa, wszystko tutaj jest w jednym. To niesłychanie
potężne. Tam gdzie się modlimy – to, czy to będzie w Piramidzie, w iglicy czy w
Świątyni Serca, nie ma znaczenia, bo ten krąg jest przeniesieniem jednocześnie tu i
tu. Trzeba stopniowo przez te poziomy przechodzić.
Jeżeli chodzi o Piramidę, to jest to tylko umysłowe podpięcie pod te poziomy.
W rzeczywistości jest to energetyczny klucz, który w was te przestrzenie otwiera.
One są w was w środku, tylko nie potrafimy w to wejść – no, bo jak macie w to
wejść jak przemiana nie jest zrobiona, nie przechodzicie z własną energetyką i tyle.
Nie zrobicie nic. Nie można w was otworzyć coś, z czym ktoś już przyszedł, tylko nie
umie się do tego dobrać - mówię o Powróconych i Schodzących.
Wszyscy możecie korzystać z tej samej mocy, jak się w was te wymiary
otworzy. Normalnie to jest tak, że się to określa w stosunku do głębi. Głębia jest 12
poziomowa. Normalnie człowiek nie dochodzi do 1-szego poziomu głębi. Budda
doszedł do 5-ego poziomu głębi, Jezus do 8-ego poziomu głębi, a nigdy nie mówił o
medytacjach, mówił o jedności z Ojcem. Miał inne cele i się tym nie zajmował. Jak
widzisz, że Bóg jest w Tobie, jest w każdym innym to mówisz:
„Jam jest zmartwychwstanie i życie”
i to się staje. Ale to za dużo tłumaczyć. Jak będziecie sprawdzać wielkich mistyków,
to trzeba być sprawiedliwym. Niektórzy są wielcy, ale zostają złamani i mówi się, że
jest tylko w Energii Przeciwnej, a on kiedyś mógł ocierać się o wielkie prawdy. Z
jednej strony może być tym prowadzącym, przez którego linie wymiarowe mogą
wchodzić do nas w nasze linie wymiarowe, a z drugiej strony warto sprawdzić, do
jakiego poziomu głębi on naprawdę doszedł. Często jest tak, że niektórzy są biegli w
rozważaniach, bo się naczytali książek i wykuli formuły – to najczęściej doszli do
biegłego poziomu książkowego i nic więcej.
Czy ktoś z was zajmował się tak naprawdę medytacją? Tak? No to patrzcie, do
jakiego poziomu doszedł. Jest 12 poziomów głębi, a nie był zamknięty nawet 1-szy
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poziom. Innymi słowy – to jest ta ezoteryczna pułapka, jak kościelna. Nic innego nie
było poza tym, że człowiek sam siebie otwierał i oni to już nazywali cudem.
Nauczyciele byli, więc nie ci, co trzeba, albo książkowi. Sami też nie wiedzieli, co i
jak.
Na samym początku nikt nie jest silny. Każdego będą łamać, a łamią tylko
mocnych, jak ktoś jest nieciekawy, to można go puścić samego.
LASKA PRZEMIANY – jest zdumiewająca, grubości przedramienia, prosty kij
w połowie czarny, w połowie biały po długości. Laska Przemiany działa w umysł w
psychikę, to jest szokujące, rezultaty są szokujące. Np. kobieta miała załatwić
mieszkanie u kobiety, z którą kiedyś utrzymywała kontakt, a teraz była jej paskudnie
nieprzyjazna. Zastosowała wobec niej Laskę Przemiany, poszła i załatwiła
nieprawdopodobnie dobrze, zapomniała co było.
To artefakt, przywraca pierwowzór. Mąż alkoholik – Laska Przemiany robi
cudowne rzeczy. Działa na umysł, serce i emocje. Ona wpływa też na psychikę (w
przyszłości będziemy mogli uzdrawiać chorych psychicznie).
Wkłada się w czoło Laskę Przemiany. Jak nam ktoś dokopuje to ich prostujemy.
Przemieniamy człowieka, modyfikujemy. Laska jest przeciwko tym, którzy są przeciw
prawu jak piramida. My mamy prawo stosować w skróconej wersji laskę przemiany:
1. wkładamy w czoło i kręcimy w prawo, w lewo, jak trzeba
2. w serce i tylko się trzyma.
3. w matryce i kręcimy w prawo, w lewo.
UWAGA! wyszarpnąć i uderzyć w ziemię tyle razy ile trzeba, 3, 5, 7 itd. i jest
tak jakbyśmy byli w białym mleku, w białej energii i jakby padało na te osoby i
laska znika.
Kiedy sprawdzałem potem, byłem zdumiony. Osoba wynaturzona, podłączona itd.
takie miała wyniki, że aż nie wierzyłem. Dosłownie przemieniony człowiek. To jest
laska naszej przemiany. Odzyskujemy Duszę i mamy prawo z tego artefaktu
korzystać. Zawsze się zapytajcie czy możecie zastosować.
Matryca to jest 2-gi ośrodek (czakram). Jak na nas przyjdzie atak to sobie
zastosować, jak ktoś lub ty masz linie zajęte, laska przemienia i wiele rzeczy załatwia.
Osoby, które wahadełkują dostają z Góry różne urządzenia. Jedna osoba dostała
rozpędzacz chmur i skorzystała z niego. Tworzyła to trochę mentalnie, bo to, co
zrobiła z dwóch prętów nie było takie jak trzeba. Trzymała niecałą godzinę i rozwaliła
chmury, przeszła wielka burza. Zbyszek mówi, że będzie nam danych coraz więcej
różnych urządzeń, a to dopiero początek naszej drogi. Będzie się działo.
Nowa skala z Czarnym Krzyżem.
Ocenia się na niej ogólny stan zdrowia, a potem danego organu - ta podziałka
procentowa na dole od 0% do 100%.
Sprawdzać energię komórkową i siły witalne. Jak przychodzi atak, jak są Wrzuty,
zajęte linie wymiarowe, energia komórkowa pada. Siły witalne jak są to OK.
Potem sprawdzać to samo dla organu, który leczymy. W Piramidzie i Iglicy i
sprawdzamy. Sprawdzać od „nie do wyleczenia” do (M). W naszym wypadku nie
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istnieje nic takiego jak „nie do wyleczenia”. Ktoś, kto jest w strumieniu Energii
Przeciwnej w ogóle nie ma uzdrawiania – to iluzja. Energia Przeciwna nie leczy.
Nas do działania interesuje to, co jest z żółtej ramce.
„Bilans zerowy” – nic nie zrobiliśmy.
Kasowanie wzorca. Jest Smoła Śmierci – czarna. Biorę, przekasuję nią człowieka i
nie ma nic. Wszystkie błędne zapisy, wzorce zostają wykasowane. Teraz sprawdzać
ile wzorca pozostało. Smoła Śmierci kasuje wszystko. Musi być skasowanie
starego wzorca, żeby wejść z poziomu mocy do leczenia, a moc potem schodzi do
poziomu energetycznego i z poziomu energetycznego moc wnika w ciało fizyczne.
Nas będzie interesować „wejście z poziomu fizycznego” w „kopiowanie przestrzeni”.
Będzie wam wychodzić „cień” i MW, czyli materializacja wstępna i wejdziecie w (M) –
materializację. Tu będzie wasza szkoła! Będziecie tak praktykować, aby poziom
materializacji rósł. Najpierw odtworzycie 2 komórki, potem 200, a potem 20
miliardów itd. będzie to rosło. „Przepalenie” na skali oznacza, że został
przywrócony wzorzec energetyczny i wszystko się przemieniło. Mamy Ogień Życia.
Wykasowaliśmy to musimy wrócić. Energia komórki po Ogniu Życia poszła i inne. Tu
sprawdzić, co zrobił Ogień Życia, bo w Ogniu Życia jest „Jam jest zmartwychwstanie i
życie”. To jest energia, Duch Święty, moc Boska, to działa. Sprawdzamy poniżej (M),
co on zrobił tj. aż do uzdrowienia. Jakby się kręciło tu cały czas w prawo to by
znaczyło „finito”, a „uzdrowienie” - to jeszcze proces się będzie zamykał.
Zobaczmy, co się udało zrobić. Na dolnej skali „od bilansu zerowego” po 100%
odczytuje się 2 parametry:
- autentyczny w tej chwili obraz fizyczny organu: powyżej 90%
- a następnie ile to działanie zrobi minimum: 95% czyli trochę do 100%
Na drugi dzień na niebieskiej skali w dolnym prawym rogu sprawdzamy jak
idzie leczenie. Tutaj jest dynamicznie.
To, co jest pod żółta ramką od „leczenie zatrzymane” do „ataku
energetycznego z najwyższych poziomów” – sprawdzamy na drugi dzień, jakie są
efekty naszego uzdrawiania. Wykasować to, co wyszło, żeby leczenie było zamknięte.
I tu jest taka jedna rzecz. Wasze działanie może wystarczyć, żeby wyleczyć jedną
chorobę, natomiast do wyleczenia innej choroby jest to moc niewystarczająca.
Zawsze pytajcie się o dwa parametry:
- na dolnej skali – ile potrafię ogólnie uzdrowić. Jeśli by wam wyszło od góry
do dołu „rozpad komórek” to oznacza, że możemy uzdrowić coś o jeden poziom
wyższe, czyli „bardzo ciężką chorobę”. Jakby wam wyszło do „bilansu zerowego”, to
już kalectwo uzdrawiamy. Jak się kiedyś będzie wam kręcić w lewą stronę to znaczy,
dematerializujemy całkowicie – do tego mamy dążyć.
To tylko mówi o ogólnym naszym działaniu, ale np. tym samym jak będziecie
działać na wątrobę to możecie uzyskać, zejść do poziomu bardzo ciężkiej choroby, a
z czymś lżejszym do kalectwa, bo małym młotkiem to orzecha rozłupiecie, ale kamień
trzeba łupać i łupać. Na coś słabszego zadziałacie od razu, na mocnego trzeba
działań więcej. Chodzi o to, że na „paralityka” mamy zadziałać i od razu niech idzie
do domu – niech ta idea się szerzy. Do tego trzeba doprowadzić, to bardzo istotna
rzecz.
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TECHNIKA UZDRAWIANIA.
Uwaga – nie uzdrowisz kogoś, kogo nie kochasz, bo nie jesteś w stanie harmonii – i
Zbyszka uczyli jak się w to wchodzi: pokazali mi dziecko jako Energię Boską, czułem
to. Potem pokazali mi Boga w tym kimś. Wszystko, co się dzieje, ta istota Boga ma
na celu tylko jedno – to, by Bóg przestał być samotny. Bóg jest w każdym z was. Tu
jakbyśmy się wyłączyli, powiemy sobie, że my jesteśmy tym Stwórcą, uświadomimy
sobie, że w tych obszarach wszystko istnieje jak w matrycy zapisane. To są idee, to
jest siła kreacji, i to się tworzy. Bóg jest w tym wszystkim w tym doświadczeniu, jak
we śnie: jestem teraz rycerzem, teraz tą wyzwalaną – ja wszystkiego doświadczam w
danej chwili. On jest i w was i w tym leczonym, tyle tylko, że ten świat oparł na
wolnej woli. Ktoś musi chcieć być wyleczony i Bóg w tym kimś uruchamia wyleczenie.
I wtedy ja widziałem tego Boga. Przynieśli mi dziecko i ja zdębiałem: taki chłopczyk i
to ma być Bóg? Normalnie oczekujecie jednego: przytulić się i że ktoś za nas będzie
kupę rzeczy robił. Nagle przynoszą ci takie małe dziecko, że to Bóg i ty nagle
rozumiesz, że nie masz żadnego wsparcia. Wszystko zależy od Ciebie, nie ma żadnej
Góry, zwierzchnika – ty musisz wszystko zrobić. I ten Bóg znika i jest w tym
człowieku. Człowiek chory jest i ten Bóg w nim siedzi i patrzy na was. Jak będziecie
uzdrawiać, to nie patrzcie, że to jest Kowalski, który Ci stodołę spalił – tylko ten Bóg,
który przez Kowalskiego chce cudu doświadczać. Jak widzicie Boga w tym człowieku,
to zapomnicie na chwilę o Kowalskim i przyjdzie refleksja: jak to, nie będziecie Boga
uzdrawiać??? Pozwalacie sile działać – bo chcecie. Znikną od razu spory wewnętrzne,
brak miłości, jest tylko jedność i ta mała istotka będzie wam pokazywać czy proces
jest skończony, czy nie. To jest boskie doświadczenie. Wszystko w tym
doświadczeniu jest jednością - i my i Bóg jesteśmy jednością. Nie bać się tego: czy
na pewno energia poleci? A jak nie poleci? Nie, to jest wspólne doświadczenie. Wola
musi z nas płynąć.
Korzystaj, więc z naszej mocy, której jesteś ideą i cząstką. Działając myśl o
całości. Jak uzdrawiacie nie kombinujcie, a jedynie zechciejcie, by ta moc działała,
dajcie jej upust, niech szaleje to wszystko. Będziecie czuć chłód jak ta moc działa. To
ma być uzdrowione i tyle. To po prostu się staje wszędzie. Pozwólcie, a Bóg patrzy
jak działa wasza wola. Bóg przez tę istotę będzie szczęśliwy, będzie doświadczał
nowego. Działamy z poziomu mocy. Działanie z poziomu iglicy, a człowieka w
strumieniu to jest przepaść, nie ma co porównywać.
Jak wypadniemy z poziomu duchowego, musimy poziom sobie otworzyć – czyli
wejść w strumień! Otwiera się Krąg Ognia i prosi – to, to się zrobiło, wstawcie mnie
w strumień, z kręgu nie wychodzicie, wchodzicie do Iglicy, Iglica się przesuwa, cały
czas podnosząc poziom waszej wibracji. W rzeczywistości jesteście energetyczną
mgławicą i tam od środka rozszerzamy się, powiększamy się – tego trzeba
doświadczyć, bo jesteśmy tym punktem, a równocześnie całością. Nie wiem jak to
opisać, musicie wchodzić w te obszary, żeby to zrozumieć. W przyszłości jak będą
kłopoty odtworzycie sobie to, co teraz przeprowadzimy.
Będziemy tam u góry, tam od razu dostaniecie Laskę Przemienienia – ten
ogień, bo jak jesteśmy w harmonii, nie musimy tam wchodzić. Skupienie, i jak jest
korona odtworzona, to jest Boska Energia – mamy to. W przyszłości będzie takie
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uzdrawianie – wyciąga się dwie ręce (to jest wspólne działanie) jedna kasuje, a
druga uzdrawia. Moc ma działać i tyle. Od poziomu uwierzenia zależy wasza moc.
I tu będziecie pracować tak samo jak Ja poprzez różne kombinacje, poprzez wiarę
podnoszę swój stan, wejdę w uwierzenie i jest OK. Wola wtedy działa totalnie. To
jest proces, który przychodzi drogą umysłową, ale uruchamia się wolą. Czyjeś dane
piszemy – i po działaniu. Pracujemy, więc nad wejściem w uwierzenie – wtedy
jestem silny i nic nie wejdzie również i w nas, żadne nacieki. Nie ma nic trudniejszego
niż walka o nasze zdrowie, naszą własną energię, bo się odzywa wszystko, co w
człowieku niedoskonałe. Jak będziemy doskonali, bo wszystko zostało przerobione, to
lekkie poruszenie, że źle spojrzałem na Kowalskiego – i trzeba szybko w te energie
wejść. Dysharmonia a „żywość” (żywiołowość) to, co innego. Jak nie jestem w stanie
totalnej harmonii – nie ma Ciszy, myśli innych we mnie wchodzą. Jak jesteście w
stanie totalnej harmonii (to jeszcze jest poza naszym zasięgiem), a to się osiąga w
piramidzie – nic w nas nie wejdzie. Jak zaliczymy przemianę od pokochania siebie do
współtworzenia przynajmniej - to szybko w uwierzenie wpadamy, bo wiemy, że
zasługujemy, że przyszliśmy po to, żeby być szczęśliwymi, bo z nikim nie mamy
problemów, bo wszystko kochamy i jest OK.
Jestem czysty – „tworzę nową grę”. Należy się wam, a jak komuś się należy i
nie ma wewnętrznego konfliktu, można wejść w uwierzenie, utrzymać je, albo
doprowadzać się do tego, aby uwierzenie było trwałe i by wszystkie cele życiowe się
zamykały.
Uzdrawianie zaakcentuje każdą waszą niedoskonałość, więc to musi iść w
parze z modlitwą i przemianą, bez tego nie można wejść w prawdziwe uwierzenie. W
Energii Przeciwnej uwierzenie jest typowe: „ja mogę!”, „ja im pokażę!”. U nas bez
modlitwy się nie ruszy. Najlepiej być non stop w modlitwie, ale nie tak łatwo w to
wejść.
Zbyszek wprowadza nas w modlitwę:
Swobodnie siadamy. Jak widzicie, dzisiaj modlitwy zupełnie inaczej wyglądają.
To budzenie w sobie i świadomości i umysłu jest takie cudowne, a jednocześnie
możliwe – i człowiek w takim stanie potrafi nie tylko egzystować, ale i być szczęśliwy.
Między nami jest teraz energia, taka równa, szarobiała. Chwila, aby się
ujednoliciła. Idzie z tyłu taki krąg i stamtąd zaczyna w nas wnikać. Jest krzyż w
poziomie do podłogi nad nami i z ramion krzyża promieniują takie małe strumienie na
nas, tak jakby reflektorki były podoczepiane do jego końcówek. Ukazuje się coś, co
przy tych reflektorkach cos robi. Teraz krzyż powoli zaczyna się topić i powstaje taka
kula energii. Krzyż jeszcze jest widoczny, ale topi się jak masło i zasila tą kulę
energii. Ta kula jest już duża, krzyż znika powoli, a kula zaczyna promieniować, już
wszyscy są jaśni, czyli przepromieniowani. Energie przeciwne zostały skasowane,
zaczyna między nami panować jedność. Weszła cisza. Jest spokój. Jak kiedyś
otworzycie Krąg Ognia, znajdziecie się w podobnych przestrzeniach. Już jesteśmy w
samym dole Głowicy. Pień Głowicy już przenika wszystkich, Głowica jest monolitem,
ale w jej środku czuć tę energię tak jakby coś się zaczęło ruszać. Głowica już się
zaczęła ruszać. Głowica już zaczęła schodzić, powoli jak wielki statek kosmiczny
poszła w dół i w was będą uruchomione coraz wyższe poziomy energii. Przez moc,
która schodzi, bo Iglica jest mocą, to jest właśnie brama, to jest łączność z naszym
miastem ORIIN, to już jest wejście w Energię Boską. Kula już przyszła i jest między
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nami, zaczyna działać w czoło. Nagle znaleźliśmy się już w iglicy – i tutaj jest ta
energia. Będziemy czuć odtwarzające się promienie na koronie, czyli koronę – to jest
moc. Jak ona się tworzy, wtedy korzystamy z tej prawdziwej mocy. Te czapy na
głowach też tutaj rosną i to promieniowanie na czoło. Zobaczcie, co się z wami
dzieje. Takie małe ludziki, malutkie laleczki coś robią, tak jakbyśmy byli wielkimi
androidami, a oni mieliby nas przerzucić w coś. Jest takie duże jakby na ziemi
położone lustro i to lustro jest obrotowe i na dwóch kółkach kręci się w tej
nieruchomej ramię i ludziki uruchamiają kręcenie lustra, jak łopatki w młynie
wodnym. I jest tak jakby tafla z lustra na każdym z was się odbiła. Kiedyś to
zrozumiem. Taka postać się zjawiła – wszystko w porządku, ślad został. Ogólnie ta
postać pokazuje tutaj na taki krąg jasny, na tę Świątynię Serca, tę Iglicę. Daje mi do
zrozumienia, żeby nie zapominać, bo zaraz przejdziemy do Piramidy, że będąc w
Piramidzie jesteśmy non stop częścią tego energetycznego świata w Energii Jedynej.
I w piramidzie to jest tam wydzielony na nas obszar, zupełnie inny Świat nam bratni,
ale my tu z tej energii tam nie wychodzimy. Tam jest dodatek do tego świata, w
którym ciągle tkwimy, to jest ta wspólna przestrzeń - żeby o tym nie zapominać.
Ta postać odwróciła się teraz do mnie plecami, podniosła ręce do góry tak
jakby się otwierał taki strumień u góry i tak pada bezpośrednio na niego. Teraz
odwraca się do mnie przodem, a z jego rąk wyfrunął gołąbek. Teraz między nami
siedzi pośrodku w pozycji lotosu, głowę opuściła w dół i z zewnątrz już widać
działanie innej energii, jakby taka chmura przychodziła. Widać, że już się tworzy
piramida. Cztery boki i tu cokolwiek, kiedykolwiek będziecie robić z Energiami
Przeciwnymi, nie będzie to wymagało z waszej strony żadnego wysiłku, to się po
prostu staje. I uwaga, kwestia wiary. Jak doszliście do tego poziomu od samego
początku, czyli od Kręgu Ognia i byliście słabi, albo od Głowicy przesuwającej się, a
jak byliście silniejsi i przeskoczyliście bezpośrednio z Iglicy – to jest wszystko OK,
inaczej to będzie tylko gra wyobraźni.
Pojawiła się znowu postać i coś pisze, na każdego patrzy, zeszyt ma otwarty, chyba tych duchowych przestępców, którzy się tu zjawili, spisuje. Grozi mi palcem,
abym tak nie mówił. Przeprosiłem i skinął głową, że OK. Spisuje, teraz ten Biały
Krąg, na którym siedzimy jest wyraźniejszy, a tam w Piramidzie otwiera się Góra i
idzie ta Energia Boska. Ten promień bije tu Energią Jedyną, ten strumień lekko się
rozszerza i jakby się przybliżał do stóp. Wokół tego tworzy się krąg – też jasny, i taki
tunel tej energii i pierścień ją opasujący. I uwaga: jak wyciągniecie prawą rękę w ten
strumień, to dostaniemy Ogień Życia. Jest. A i można go później wkładać. Jak
wyciągniecie lewą rękę to dostaniemy Smołę Śmierci dla wszystkiego co jest fałszywe
i nieprawe. Ręce można zamknąć i teraz koło nas pojawia się jak krzaczek wrzosu,
nie wiem co to jest. Zamknijcie to w lewej ręce, bo będziecie tym działać. Teraz
pojawia się postać, nie widzę twarzy, ale widać, że jest to mędrzec i trzyma Laskę
Przemiany. Trzyma Laskę w poziomie, wyciągnijcie rękę prawą i złapcie ją, będziecie
mogli nią działać. Teraz można zadziałać komuś lub sobie – niech podziała każdy.
Kręci się w czole w serce, brama się otwiera, światło coraz większe i w matrycy
pomieszać, żeby tam wpłynęła harmonia. Uderzyć kilka razy Laską, żeby to znikło,
żeby ta postać była jasnością przepromieniowana i się po prostu rozproszyła.
Teraz będziemy uruchamiać energie uzdrowieńczą. Jak będziemy mieć kiedyś
Ducha w Energii Przeciwnej i będziemy go odprowadzać tu, do tego świata, jak
będziemy ściągać siłę demoniczną czy cokolwiek innego w energii przeciwnej, spytać
i to powierzyć Energii Boskiej. Jak otrzymamy zgodę, to tu robimy, niech ona,
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Energia Boska przeniesie to w odpowiedni obszar. Tu wystarczy ręce w energie
Zachabiego wsadzić lub bezpośrednio w strumień i nasze ręce będą skąpane,
jakbyśmy mieli cukrową watę na rękach i wkładamy w daną osobę, dajemy
strumieniowi, watą ściągamy, żeby to odeszło. Nie musimy się martwić, to ma być z
nas ściągnięte, strumień to odbiera.
UZDROWIENIE SIEBIE LUB KOGOŚ.
Macie 2 energie, albo Energię Boską w rękach i gdy sami siebie uzdrawiacie, to
dobrze jest popatrzeć na siebie tak, jakby było lustro przed wami. Łatwiej jest to
wówczas zrobić. Energia, czyli moc z ręki lewej – czyli smoła śmierci – tworzy tak
jakby wielki strumień i przez samych siebie lub przez osobę przeciągamy ją wiedząc,
że ta moc kasuje wszystko, niewłaściwe wzorce, Wrzuty, cokolwiek tam jest ma to
zostać skasowane. Możemy jeszcze przedtem wyciągnąć z siebie wszystko, podać w
strumień, on to przyjmie i jest ściągnięte; czy to KAMALA, jakieś istoty itd. czy
nacieki. Teraz wyciągamy swoją lewa ręką Smołę Śmierci i po sobie przeciągamy lub
po osobie z góry wiedząc, że wszystko, co fałszywe, przeciw prawu, zostaje
wykasowane; choroby, stany, błędne zapisy, wszystko – nawet to, czego nie
widzimy. W rzeczywistości my jesteśmy węzłem energetycznym, to, co robimy stało
się w całej naszej przestrzeni energetycznej, nawet gdyby nasze pole, poza jakie
granice było rozszerzone. W sobie widzicie moc. Aniołowie wyraźnie mówią, że w
doświadczeniu jesteśmy jednością. To ich moc, Moc Boska. W tym doświadczeniu
wszystko się reżyseruje.
Teraz możecie wyciągnąć prawą rękę i kierujemy przez nią moc. Ten ktoś ma
być uzdrowiony, szczęśliwy, bo to małe dziecko, Ojciec chce doświadczyć cudu
istnienia. My będąc jego częścią chcemy by ta osoba była szczęśliwa, by w tym życiu
być spełniona – a tak naprawdę zmieniamy wszystkie zapisy (sprawdzać na skali).
Jak człowiek pokona słabości i zrozumie, że jest cudowny, wszystko idzie
szybko. Do Piramidy wejdziemy jak będziemy mieć całkowicie opanowana energię,
serce i umysł. Jak nie, mamy wchodzimy etapami: Głowica, Iglica, Piramida, inaczej
wchodzicie do Piramidy w wyobraźni – nie ma tam wejścia.
W Głowicy musimy odczuć moc, dopiero idzie działanie. Niech Głowica
zharmonizuje i podniesie poziom wibracji. Jak jest rozchwianie w myśleniu,
automatycznie na nasz cel nie poświęcamy tylu nici ile trzeba. Węzeł energetyczny i
po kłopocie.
KAMALA – między naciekami, a pasożytami. Ewidentna energia, uwala moc –
to jest inteligentna energia w działaniu z najwyższych poziomów po ciemnej stronie,
uwala moc duchową od tamtej strony. Cele nie są realizowane, wszystko pada, siły
nie mamy.
Przez Prowadzących prowadzi szlak do innych. To musi być osoba w jednej i
drugiej energii, bo inaczej to byłoby niemożliwe, to wejście.
Po drugiej stronie jest tysiące wszystkiego, my mamy wiedzieć mniej więcej, o
co chodzi. Ogólnie trzeba wiedzieć, że są formy energetyczne –ot takie, usuwamy je i
po kłopocie. Są rzeczy istnieniowe, czyli wszelkiego rodzaju Dusze itd. i coś, co się
nazywa energetycznymi inteligencjami, robotami energetycznymi, programami. I to
się ściąga tak samo jak istoty, to trzeba odprowadzać. Jak będziemy sprawdzać,
sprawdzić inteligencję, wrzuty. Pasożyty są bezrozumne, ale jak będzie coś między
pasożytami, a opętaniem to często przychodzą te potworki inteligentne, sprawdzić z

122

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

jakiej energii – i to się odprowadza. Możemy się w życiu spotkać z Robotem
Duchowym, nie w pełni rozumnym. On tu działa – ale to robot duchowy. Jego dusza
już mogła być odprowadzona lub wymieniona i zastąpiona przez robota duchowego.
KAMALA i ESTERA są inteligentne i trzeba je odprowadzać jak siły opętujace.
Oni mówią tak:
Nie uzdrowi się, jak nie wejdzie się na jasną górę. Pokazali wyraźnie jasną górę, że
siedzisz na jasnej górze i wtedy będziesz sterować uzdrowieniem. Może to być
choroba duszy.
Zaliczyć przemianę. Ma się stać. Ale zaliczenie przemiany nie oznacza, że nie
będziemy narażeni na ataki, wejścia itd. Musimy być cały czas harmonijni, bo jakieś
rozwalenie nas przez innego człowieka już czyni nas bezbronnymi w tych
najwyższych obszarach. Jak nie mamy mocy, energii, bo jesteśmy rozłożeni, to nie
bierzemy energii z Głowicy, która jest potrzebna do przeczyszczenia lustra.
Węzły energetyczne na Prowadzących w Ciemnej Sieci. Wiara musi być na 50% aby
nie weszły przylgi, żeby się nie przyssały, czasami musi być 100% wiary, aby się nie
przyssały.
Sprawdzać : % wiary jaki jest, a jaki ma być
Opiekuna prosić o pomoc w wierze, jesteśmy wtedy sami energetyczną zaporą.
Jak kogoś leczymy to Energia Psychiczna jest taka ważna. Podnieść poziom
wiary i OK. Jak człowiek wypali słabości i zrozumie, że jest cudowny to wszystko idzie
łatwo i szybko. Myślmy o tym, co będzie za rok za dwa, jak wtedy będzie, z jaką
wiarą się będzie działało.
Nie stosujcie zawsze Smoły Śmierci, bo kasujecie to, co już może być
prawidłowe. Niech ta moc się uruchamia tak jak ma być! I zawsze tyle ile trzeba.
Raz na jakiś czas się tylko stosuje smołę, pytajcie zawsze. Te osoby, jak zawiesicie
węzeł, a one go widzą, mówią: po co ty to masz, zdejmij – ich to drażni. Oni to
czują, bo to jest blokada. Laską zawsze możecie zadziałać, bo przemienia, bo trzeba
ratować duszę.
10% manipulacji, czyli mamy do czynienia z całkowitym zablokowaniem Umysłu,
Świadomości, Duszy albo z całkowitym opętaniem.
NAWIEDZENIE to jest zainfekowanie całego obszaru. Jest 5 linii na 3. Węzeł
energetyczny blokuje linie, ale trzeba jeszcze w niego wierzyć. Jak nie wierzymy – nic
nie działa.
Człowiek jest załatwiony jak jest linii 5 na 3, zajętych. Jesteśmy słabi i tracimy nad
sobą kontrolę. Te ciemne siły przez ludzi idą. Jak się nauczymy blokować, będzie OK.
Dzieci małe są chronione przez Anioły do 1,5 roku, najwyżej do 3-go roku życia –
tylko wtedy jak rodzice kochają. Było podłączenie dziecka w łonie matki, dziecko
wyjątkowe, jeden z naszych, bo tylko wtedy się starają. Ojciec dziecka znienawidził
matkę, odszedł. Ona znienawidziła ojca i w dziecko od razu weszli. Przez to inne
osoby wchodzą. Po to jest ta kratka na skali, abyście wiedzieli, do jakiego stopnia.
Jak w liniach wymiarowych zajętych jest 5 na 3 to 3 lustra też - i jak to Góra mówi
rośnie ciemny kręgosłup, a matryca, aż dźwięczy.
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STREFA MROKU wykaże wam wszystko. Czarny Krzyż to energia Jezusowa, to
energia, która jest energią nowego Boga. Ma dodatkowe zabezpieczenie, jak tylko
pozwolą Wam go zastosować, to siły ciemności nie są w stanie w to wejść. MOOR nie
może tutaj nic zrobić, bo to konkretna inna energia. Trzeba mieć zaliczoną całkowitą
przemianę do poziomu 139 w Energii Boskiej – nie Jedynej, to wtedy będziecie mogli
korzystać z mocy Krzyża.
WIELCY MISTRZOWIE. Utarło się, że jak to było 1000 lat temu, to na pewno był
Wielki. Tak samo był matołowaty i podłączony jak dzisiaj. To jest iluzja, zawsze
Prorok jest w Energii Boskiej. Nie ma innych Proroków. Sprawdzacie standardowo
oraz Poziom Duchowy w Energii Boskiej. Jeżeli Prorok jest z najwyższego poziomu,
zawsze ma dostęp do Praenergii. W historii ludzkości, od początku istnienia czwartej
cywilizacji – ilu takich Proroków było? Aż się zdziwicie, a prawda płynie tylko od nich.
W objawieniu płyną prawdy, ale są częściowe. Można to tylko traktować jako pewien
kierunek. Nie wolno im zawierzyć, wiele z tych rzeczy jest pułapką, uwiążecie się na
lata, albo do końca.
Praenergia to jest coś, z czego wyłonił się Bóg. My mówimy o sile Ducha. Aniołowie
mówią: my i Bóg jesteśmy w tym doświadczeniu jedno. Duch Święty jest tą mocą.
Jak dotychczas tylko 1 lub 2 ludzi ma dostęp do Praenergii. Ten, który miał taką
energię jak Ja, odszedł parę dni temu, umarł. Ja go nigdy nie znałem, tzn.
powiedzieli mi, że był w Malezji. Przyszedł do mnie, było krótkie spotkanie, ale umarł,
odszedł. On się zajmował innymi rzeczami. Nie wszystko rozumiem. Np. mówią
„energia chorobowa” a ja myślałem, że to, dlatego, że ktoś choruje, do głowy mi nie
przyszło, że to jest energia, która choroby powoduje.
Od początku istnienia 4 cywilizacji Proroków było 5-ciu. W ilu tych wcieleniach
był Jezus? Był tylko Budda i Jezus, jest jeszcze ktoś, kto prowadzi z poprzednich
cywilizacji.
JEZUS nie umarł na krzyżu. Miał 5 dzieci, jedno zmarło. Potem długo, długo
wędrował nim znalazł nowy dom. Nie był zadowolony z tego życia, długo żył, potem
się rozproszył. Nie ma znaczenia czy jego potomkowie żyją czy też nie. Wiadomo
więzy krwi, więzy genetyczne nic tu nie znaczą. Jezus miał dzieci z Marią-Magdaleną.
Jezus nie za bardzo wiedział jak na tamte czasy to wszystko przeprowadzić, to nie
był ten czas, by owe zmiany wprowadzić. To było tylko przygotowanie pewnych
rzeczy i z góry było wiadome, że nic z tego nie wyjdzie, ale ziarno zostało zasiane.
Jak kogoś nie ma w archiwum zrodzenia, bo jest rozbity, to jest tylko w Energii
Przeciwnej po tamtej stronie.
Jan - zmanipulowanie na 20% czyli przekroczone wszelkie dopuszczalne granice.
Podłączenie od 15-16 lat, złamali go, a ostatecznie 8 lat temu ciało ponadduchowe i
duchowe rozwalone, rozbity, nie ma go w archiwum. Jest tylko w Energii Przeciwnej
tam, po drugiej stronie. Był niezłym człowiekiem. Zastawy, Ciemna Korona, Wrzuty.
Mamy kogoś, kto został uwalony i to nie jest zły człowiek. Zapaliło się światełko.
Skoro Góra pozwala, można mu pomóc i go ratować. Patrzcie jak to działa. Zbyszek
skasował wszystko, nasz, nasz, przywracam Cię do życia. Sprawdzenie – jest w
strumieniu na dosyć wysokim poziomie. Jest odtworzony, węzłów karmicznych nie
ma, może żyć. Jak mu ktoś wytłumaczy co i jak, skorzysta z mocy i będzie
szczęśliwy. Porządnie był złamany.
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Na skali podstawowej procentowej:
50% - to jest to jak człowiek jest przez nas postrzegany.
100% - to ze skrzydłami przyszedł
90% - idealnie
80% - oj chcielibyśmy takiej zmiany
70% - naprawdę jest zmiana na lepsze.
60% - jest delikatna zmiana
Mamy prawo się rozstać (rozejść) jak nam coś nie odpowiada i nie ma mieć
człowiek z tego powodu wyrzutów sumienia.
Jak my wszystkim dobrze życzymy, co nas może dotknąć? Jak zakończyliśmy
przemianę, co nas może dotknąć? Jak się modlimy, co nas może dotknąć?
Trzeba w sobie skasować wyrzuty sumienia.
Szatańskie znaki! były na aucie Zbyszka, bez przerwy się psuło, aż je ściągnął.
Znaki Diabla wykasowywać w Piramidzie – bezpośrednio lub pod wodą. Dawać też
wodę w Piramidzie do energetyzowania. Odczuć w Piramidzie Koronę, bo jest wtedy
moc i wstawić pod Złoty Promień, niech odbierze, niech przepromieniuje. Znaki będą
zmazane. Człowiek przez niewłaściwe myśli sam się odcina od strumienia.
Uwierzenie! Moc Boska jest nieskończona, bez poziomów. Wobec innych ludzi
zapominamy wszystkie wyrządzone krzywdy, wszystko co było raz na zawsze! Można
na to zrobić węzeł wspomagający.
Laska Przemiany to nie jest kij, który wszystko załatwi. Usuwa ograniczenia, które
zostały narzucone. Bo co można zrobić z człowiekiem, który chce być taki, a nie inny?
– NIC!
Jesteśmy tu po to, by samemu sobie radzić.
Dawno temu mi mówili, że są tzw. pokłady w psychice i będzie można je zmieniać.
Przemiana, musi być w 100%. Dopóki kluczyk jest przekręcony „tylko” w 99% - silnik
i tak nie zapali.
CZARNE CĘGI z miasta ORIIN – poziom JANA. Są aktywatory jasne i aktywatory
ciemne. Jak idzie ciśnienie z dołu powstają aktywatory ciemne, które wszystko
zakłócają w psychice. Aktywatorów ciemnych w każdym obszarze oprócz Ducha
może być od 1-5. Są takie Czarne Cęgi, jak do węgielków, – którymi te aktywatory
ciemne się wysuwa, tylko trzeba pytać, w jaki obszar mają być te aktywatory
przenoszone. Jak te aktywatory będą gdziekolwiek to się je wyciąga szczypcami, jak
je wyciągamy z tego obszaru, to te szczypce je trzymają. Obszarów jest 6:
Świadomość
/
\
Ciało fizyczne
Ciało eteryczne

Umysł
/
\
Emocje
Myślenie
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Wyciągnąć aktywatory ciemne, to jest ciśnienie z dołu. Pokazują się wielkie cęgi, już
są koło nas, złapcie je jak nożyczki. Będziecie ustawiać psychikę ludzi. Jak te ciemne
aktywatory są, to człowiek ciągle miele jedno i to samo. W człowieku nie może być w
żadnym obszarze aktywatorów. Trenujcie wyciąganie ciemnych aktywatorów. Żeby
one się pojawiły musi być naprawdę jakiś czas to ciśnienie od dołu, a więc siła Ducha
od góry ma być 130% a od dołu 70% wtedy jest OK. 130% to jest moc.
Jak uzdrawiacie kogoś, widzimy w nim Boga i to on stworzył iluzją siebie w
takiej postaci i to jest prawdziwe, od niego.
Jak chcę być uzdrawiany, nie muszę wiedzieć gdzie narządy są. Chcę być
zdrowy, uruchamiam to i działa, ale Góra musi usłyszeć nasze życzenie – to jest to
Prawo Wolnej Woli.
- Mówi się Energia Mokra, a ludzie naprawdę czują wodę.
- W Piramidzie Kulą z Głowicy kasujemy zastawę
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Warsztaty 26 kwietnia 2008 Rusinowice
Trzeba mieć własny poziom mocy. Kiedy chcemy korzystać z mocy, musimy
tylko pozytywnie myśleć. Z negatywnym myśleniem działa się iluzyjnie na innych
ludzi.
Osobista walka z myślami.
Kiedy jest na kogoś atak – my oczyszczamy, ale oni nie odpuszczają, dalej
kombinują
Moc w wahadełku zamyka wszystko. Zbyszek sam jest zdziwiony, to dla niego
szokujące.
- Moc się zindywidualizowała i z tego powstał Bóg. Bóg jest wszystkim i jego
inteligencja jest we wszystkim i to nie jest oddzielna istota - ale moc, co się odnosi
do wszystkiego. Okazało się, że Bóg zszedł i największa siła potrzebuje ode mnie
pomocy. Człowiek musi sobie uświadomić, że tutaj w tej rzeczywistości jest Bogiem –
musi jak Ojciec wesprzeć kogoś. To małe dziecko weszło w osobę leczonego i nie
można było nie leczyć, bo Bóg jest w nim i w każdym. Mnóstwo istot, kiedy my
posługujemy się mocą włącza się i uruchamia leczenie w drugim człowieku. To jest ta
moc, ten Bóg. Archaniołowie, Aniołowie, My - to Bóg. Musimy doprowadzić do tego,
aby było takie poczucie jedności, bez zwątpienia.
- Jeżeli ktoś nie ma przepracowanej Energii Emocji, nie może wejść do Głowicy, tylko
do prostych artefaktów. Jak nie ma przepracowanej Energii Emocji do 9, nic nie
zrobi. Wtedy mentalnie otworzyć Krąg Ognia, Zbyszek to zrobi. Krąg Ognia się
otworzy i możemy uruchomić Głowicę.
- Głowica to poziomy stwórcze, tam nic człowiekowi stać się nie może, to najwyższa
wartość, najwyższa ochrona w Mocy Jedynej. Głowica się przesuwa i czujemy
Koronę, a jak jesteśmy na Białym Kręgu ta przestrzeń jest wspólna z przestrzenią w
Piramidzie. Jak tylko człowiek czuje negatywne uczucia: zazdrość, niechęć,
nienawiść itp. tworzą się linie wymiarowe, a ponieważ jesteśmy wszyscy
połączeni - wchodzą przez linie.
Jak jesteśmy osłabieni w naszym negatywizmie, to te energie działają.
- Nie ma nadświadomości, mówimy o świadomości. Jak się Głowica przesuwa i
jesteśmy w niej, to mamy poziom przepracowanego serca. Z Iglicy do Piramidy, tutaj
strumień z góry przechodzi przez człowieka idzie do dołu i się cofa, wykasowuje
wszystko, a cofając się, zostawia w człowieku Białą Energię, Moc Chrystusową, samo
podkręcenie na maxa. Zbyszek mówi, że to jest szokujące. Nawet, gdyby ktoś nie
zasługiwał na podkręcenie, moc Chrystusowa w nim zostaje. Jak się wychodziło z
działań oczyszczających człowiek jest pusty, wszystko może się przykleić, jest
podatny na działanie wszystkiego dobrego, ale i złego. Jak cofa się ten Złoty
Strumień, w człowieku zostaje Energia Chrystusowa, człowiek jest pełny i nic nie
może wejść. 2 razy dziennie wchodzimy w modlitwę, moc jest wtedy na 15! I wtedy
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my, tylko my, możemy proces zaburzyć, – więc prosić Opiekuna o pomoc. Przez Moc
Chrystusową nie przejdą. Jest wtedy na człowieku jakby Złota Siatka, jakby
ostrzeżenie, że człowiek jest przynależny do Boga. Jest zabezpieczenie boskie. Ale
walka z myślami jest najcięższą, najgorszą i musimy to zrobić.
- Jak człowiek się modli jest w Mocy Chrystusowej, nic nie może go dotknąć. Bóg
jako oddzielna świadomość nie istnieje, to moc jest we wszystkim.
- Jak się programuje kulę programową -utrzymuje działanie cząstką swojego umysłu.
Sprawdzamy podkręcenie tzn. tą ilość nici. Moc własna, a nie poziom świadczy o tym,
jacy jesteśmy. Nie wstydzić się, że są pewne rzeczy do nadrobienia. Trzeba pokonać.
- U nas moc własna musi być, co najmniej na 15, żeby być obudzonym i jesteśmy
wyzwoleni z „kurnika”, w którym się siedzi, i postrzega się nowy świat. Budzenie jest
dopiero jak moc własna jest na 15 i będą nas uczyć osobiście, zapamiętamy jak to
robić i będziemy sami wchodzić w 15.
- W ciągu 2-3 dni ludziom, którzy nie będą nad sobą pracować, moc będzie odebrana
na czas psychicznej nierównowagi.
- Jak badamy (sprawdzamy) kogoś - to wchodzimy w jego energię. A jak sami nie
jesteśmy pilni, to, co? Jaką się wypełniamy mocą?
- Krąg Ognia zapisuje się w naszych sercach. Teraz, gdy my tylko chcemy, żeby Krąg
się utworzył – tworzy się.
Głowica jak wielki grzyb schodzi, wrzyna się w podłogę, kula wchodzi w ciało,
wchodzi w nasza przestrzeń, powoli nas opuszcza. U góry światło, to Iglica się zbliża,
czapki na głowie, wokół głowy korona. Czapka to odczucie 3-go oka, to, co się dzieje
wewnątrz głowy. Iglica zeszła, jest Biały Krąg, jesteśmy na białym talerzyku. Iglica
jednoczy się z piramidą, jest jakby płomień schodzący, Energia Boska. Promień
schodzi i oczyszcza. Promień Złoty przenika do stóp, zabiera ze sobą wszystko i
zostawia zabezpieczenie energetyczne. Jakaś istota coś przecina na wysokości szyi,
jakby głowę odcina i głowa była bardziej wibracyjna niż ciało. Jakby coś uruchomiła
w nas. Teraz ta istota pokazuje Skale. Teraz kompletnie nic w nas nie wejdzie, ani na
linie wymiarowe. Sprawdzamy zabezpieczenie z Mocy Chrystusowej i jaka jest Moc
tego zabezpieczenia i jak długo będzie w nas istnieć.
Najniższy poziom mocy jest 21 – nie wejdą. Nagle mamy to, o co chodziło. Jesteśmy
nietykalni. To coś fantastycznego!
Jest tu też kula programowa. Są osoby, które chcą ciągle powtarzać. Jezus stoi z tyłu
i nie wolno nam myśleć źle o nikim i o nas też, bo jesteśmy częścią całości. Żeby nie
narastały złe myśli – 2 razy dziennie w modlitwę i wypełniać się światłem – nie mogą
wejść.
Jest Kula Programowa! - żeby coś działało co jakiś czas. Do 30-tu programów można
programować kulę. Ona jest jak złota kula dyskotekowa, zostaje w nas moc energii
złota. W modlitwie, co 2-gi dzień przypominać, że te wszystkie programy mają cały
czas działać. Do 30-tu programów kula ciągnie sama, wszystko tu trzymamy. Zbyszek
sam się dziwi. Do 30 programów można programować kulę. Mówcie, o co chodzi: o
to działanie, o tamto działanie, czyli o wszystkim cośmy robili. Przypominać Górze o
tym, co 2-gi dzień. Jak robimy to proceduralnie to te 10 minut na to zleci.
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Przypominać, że te programy mają cały czas działać, albo coś wyczyszczamy z tego.
Wszystko tu trzymamy, nazbiera się tego. Pojawiła się na wysokości serca.
- Poziom własny - jak my jesteśmy podkręceni to on nie istnieje. Jak wchodzimy w
miłosierdzie, jesteśmy obudzeni i lecą próby.
- Zbyszkowi już artefakty nie są potrzebne, ale na nich się uczył.
Moc psychiczna 1-6.
- Umysł to pamięć Duszy.
- Myślenie to są procesy energetyczne
- Jak moc duchowa kieruje człowiekiem to 130% idzie z góry do dołu, wtedy działają
tylko aktywatory jasne, duchowo przestrzenne.
70% jest z dołu i jest przepuszczana przez serce, jak są emocje, już zaczyna się
ruch aktywatorów ciemnych, od dołu rozwalają duszę.
Jak jest mniej niż 130% ciśnienia od góry, to już wiemy, że jest źle.
- Mocą tworzy się to, co chcemy, to jest kreacja.
- Jak atakują człowieka przez linie wymiarowe – jest standardowo więcej w poziomie
niż w pionie. 8 w poziomie, 8 w pionie, 4 lustereczka wystarczy, żeby człowieka
rozłożyć - wtedy człowiek jest w strefie ciemnej energii. Ta osoba, która wchodzi
przez linie wymiarowe robi to nieświadomie, ale robi, bo ma moc i może uczynić dużo
złego. Osoba w kontakcie z nią rozpada się. Jak atakują przez jakiegoś człowieka, to
ta mocą można drugiemu człowiekowi uczynić krzywdę – uwalić człowieka.
- Jak kogoś odczytujemy, wchodzimy w te energie – inaczej się nie da. To bardzo
poważna sprawa. Jak człowiek nie jest silny to nawet niech nie próbuje, dlatego
pytamy o zgodę Góry. To jest nasz początek i zaburzenia mogą być, bo nie wiecie, z
kim się stykacie.
OBJAWIENIA:
1. czyste – jak 100% to super
2. klarowne – też czyste z Góry, to co przychodzi jest od razu zrozumiałe
Pytać o prawdę objawień:
- sprawdzać %
- jak 30% idzie objawień klarownych, to wszystkie są jasne
- objawienia zwodnicze, to, co tutaj jest, jest takie rozmnożone. Przychodzą
siły, przedstawiają się, mówią o cudzie serca, o tym, o tamtym, o kochaniu
Kowalskiego i że trzeba budować nowy kościół. Cały czas dążą te siły do
tego, by nas uwalić, byśmy nie byli w strumieniu. Operują tym, co jest znane
a gdzieś są szpile i zwodnicza droga, która uwala człowieka. Dążą do tego,
żeby człowiek nie był w strumieniu, bo jak jest to nie mogą się do nas
dostać.
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Rusinowice 26 lipca 2008 Warsztaty
Dzisiaj zamknięta jest nasza droga. Dalej robicie już wszystko sami. Koniec
wszystkiego. Dla nas jest bardzo ważna rzecz - że nie można waszych działań już
skasować. Do naszych działań wystarczy stać na samym dole, nie musimy dochodzić
już do szczytów. Teraz, żeby nasze wszystkie nasze działania nie były torpedowane
wystarczy moc z 15–tki, czyli moc Chrystusowa. Przedtem trzeba było wejść na samą
górę, aż do światłości. Teraz żeby najpotężniej działać wystarczy 15, dokładnie taką,
jaką miał Jezus moc Chrystusową. Będziemy szli drogą, jaką szedł On - czyli drogą
Mistyków i co trzeba zrobić. Dotąd doszliśmy, reszta to jest indywidualna praca.
Skala – jest Anioł, bo nie ma innego symbolu prowadzenia czegoś, kogoś,
świata itd. to jest symbol prowadzenia. Tutaj Anioł jest doskonałością. I coś się
pojawiło, nie wiemy, co, ale jest to coś, co się wprowadziło. Pierwsze zejście
Światłości to jest Moc, Nicość. Jak Jezus tutaj dotarł, tu się zaczyna własna moc,
Artefakt z ciała. Na samym początku nic nie istniało. Powstało tylko coś, materia, z
czego można było wszystko wyżynać. I to jest bardzo ważne, bo wasze działania, nie
będą kasowalne.
Nim cokolwiek powstało, powstały 4 parametry:
odpowiedzialność,
opieka,
troska
i miłość.
To się wytworzyło. Wszystko, o czym mówimy jest kobietą. Jak dziecko się
rodzi, to w nim, w mężczyzno-kobiecie rodzi się odpowiedzialność, troska, opieka i
miłość. Tutaj mamy do czynienia z symbolem prowadzenia, którym są te 4 parametry
i by tu wejść trzeba mieć w pełni zapisane te 4 parametry. I to w sobie będziemy
odczytywać i będziemy wiedzieć ile nam brakuje, żeby wyrażać się tak samo jak
Jezus. Ale mówimy o stanach mistycznych, bo nam w życiu wystarczy poziom
energetyczny.
I potem powstało łono. Mówiłem jak Bóg się rodził w tym Łonie - dziecko,
autentycznie Bóg i tu ciągle nie mówimy o żadnej energii. Moc jest wszystkim i tego
nie da się uchwycić. Jest i tyle i tym się uczymy posługiwać. Jak już powstał Bóg,
powstała Praenergia. Jest to pierwsze tworzywo energetyczne. Jest głębia i
ona zaczęła korzystać z Praenergii. Bóg musi wyrazić w sobie to, z czego powstał tj.
te 4 parametry, totalna samotność (odpowiedzialność, troska, opieka i miłość).
Niektórzy już odczuwają ścieranie się z Panem Przeciwieństw, który ukazuje
nam nasze słabości, które muszą zostać wypalone, bo jak jest przeszkoda,
muszę urosnąć, by tę przeszkodę pokonać.
Dotychczas jak robiliśmy jakieś działania, przychodziła siła i je
przykasowywała. Np. wprowadzało się Jasną Płaszczyznę, była cisza, a po kilku
miesiącach cyrk się zaczynał. Dopiero jak się człowiek nauczył zabezpieczać na
wszystkich poziomach, skończyło się. Jak wkroczył Jezus, tu na ziemi jak każdy
człowiek się wyrażał na wszystkich poziomach. Bez względu na to, czy był Posłany
czy nie. Zapanował nad Energią Emocji nadając jej wartość serca, zaliczył od razu
dwa poziomy istnienia, umysł u niego zaczął wrzeć, dopiero potem budzi się
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świadomość emocjonalna i duchowa i to jest wszystko, co można objąć słowem.
Reszta jest słowem nie objęta. Energia emocji - kiedy nadaje jej się wartość serca,
kasuje Ciało Eteryczne, to energetyka. Jak jest wysoka wartość serca to po śmierci,
to Ciało Eteryczne nie jest odrzucane. Przyjmuje wysokie wibracje i jednoczy się z
Ciałem Astralnym, jest pełniejsze. Po świadomości rozwija się Wola. Przy 79 poziomie
stwórczym już na tamtych etapach Dusza zostaje odrzucona, jak Ciało Eteryczne.
Jak jest odpowiednio wysoki parametr podkręcenia, Dusza jednoczy się z
Ciałem Duchowym, bo od 79 w górę istnieje tylko Ciało Duchowe. Te wartości, jeśli
jest się mistycznym, trzeba tu za życia osiągnąć. Ale to jest niedefiniowalne. Jak nie
wejdziemy w doświadczenie, nie można tego wyjaśnić. Można naprowadzić i to tyle.
Musimy doświadczyć. Potem idą Siły duchowe, Kreacja, Istnienie, to są te
następne poziomy. Przy 179 tam Duch Ludzki jest niezniszczalny, dlatego Powróceni
przychodzą powyżej tego obszaru. Prawie nie ma, Powróconych, którzy zaliczyli, 159
dlatego, że mogą zostać tu zniszczeni, na nich spoczywa ciężar całej walki. Wy nawet
nie wiecie, co się dzieje. Nasz Duch tam walczy. Tam jest osłona, tam są istoty, które
pomagają, to jest naprawdę walka, tylko my o tym nie wiemy. Od 179 tam, nawet
jakbyście tu zostali, jako człowiek, jako Dusza nie wolno was wykasować i nigdzie nie
przejdziecie. Po śmierci budzicie znowu się tam i mówicie: o skubańcy dali mi radę,
nic więcej.
Natomiast tutaj tak jak wy się doskonalicie zawsze mówimy o parametrze
duchowym danej chwili (mówimy 15, 16, 20 jaka bajera! - a to jest o kant rozbić). To
jest dobre przy wartościach energetycznych, żeby tutaj w życiu wszystko osiągnąć i
więcej nie trzeba, naprawdę nie trzeba, bo taki tworzycie kanał, że naprawdę nie
trzeba. Jednakże parametr duchowy w was rośnie, wchodzicie weń w chwilach
szczególnych. Gdybyśmy byli już bardzo doskonali to cały czas tak wibrujecie, że
czego dotkniecie, zrobicie na maxa. Ale to musi być totalne panowanie nad myślami,
nad energetyką, tam nie może być jakichkolwiek wątpliwości, dlatego potrzebujemy
trochę czasu, żeby wejść w te wibracje. Jak wchodzimy w te działania, to nasz
parametr duchowy rośnie. To jest ten poziom w chwilach szczególnych przez nas
wypracowany. I pamiętajcie, jaka była ta pomoc- Krąg Ognia wstawił do Głowicy w
ten symbol, który podnosi poziom wibracji do 119 parametru duchowego i wyżej.
Iglica w głowicy jest już stała, ale krąg przenosi się i do Oriinu i do Zdroju Życia i do
Wieczernika, ale jak się ze Zdroju Życia do miasta Oriin dostanie, to tamte schody są
kolejnym podkręcaniem i jak dotychczas najniższe podkręcenie i energetyczne i
duchowe to było z poziomu Jana. A tak normalnie to Moc i Stwórca. Szokujące! Wasz
parametr duchowy jak będziecie sprawdzać to na skali mocy duchowej i w chwili
szczególnej to osiągniecie. To jedno. Potem zawsze sprawdzacie moc. Moc mówi
dokładnie jak jest w naszych działaniach, bo moc ta ma pewien poziom, ona też się
budzi w chwili szczególnej i dorównuje parametrowi duchowemu. My na tych skalach
ujmujemy trochę w uproszczeniu jako parametr energetyczny, nie jest to dokładnie
moc, ale jest potrzebne do działań, dlatego, że w waszych działaniach potrzebne są
dwie składowe: duchowa i energetyczna.
Moc Duchowa mówi, na jakim poziomie utrzymujecie Poziom Duchowy z
pewnym działaniem energetycznym. Na skali jest oznaczone, PE tj. Poziom
Energetyczny PD to jest poziom duchowy.
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Bardzo ważne jest uruchamianie tego w chwilach szczególnych i z jakiego
poziomu się to robi. Im wyższy poziom energetyczny, tym jest człowiek
skuteczniejszy. Tu liczy się jak ktoś stosował uzdrawianie praniczne, reiki itd., bo już
się w tej energetyce wyćwiczył, artefakt to zastępuje. Do tego jednak trzeba dodać
poziom duchowy, a jak się nie jest podpiętym pod poziomy nie można przekroczyć
samego siebie.
Wielu z was będzie miało 6 par chromosomów. Autentycznie będą
odtwarzane. Wszystkie siły przeciwne z poziomu Stwórcy itd. mogą dojść do Zdroju
Życia, a On jest wejściem w Źródło Życia, do tego dziecka, gdzie to wszystko
powstało. A ile wysiłku było, żeby tutaj dojść. Jak doszliście - i tak można było was
skasować. Ale, że jesteśmy lepsi, że człowiek się rozwijał i mógł wskoczyć tu gdzie
jest Nicość, tam gdzie jest prawdziwa Moc, Święty Graal. Jak tu wskoczyliśmy, a zło
chciałby wejść, żeby kasować musiałby spełnić pewne warunki, tj. obudzić w sobie
odpowiedzialność, opiekę, troskę i miłość. Jak zło zaczęło to w sobie rozbudzać,
zmieniało się. Więc zło, które za nami podążało i chciało do nas dojść, musiało się
zmienić. Więc nie było nic nam przeciwnego, przeciwnego było coś bliskiego, co nie
było już zainteresowane szkodzeniem nam i nie było nic przeciwnego, a coś
bliskiego. Jak Jezus wzrastał i wzrastały w nim te wszystkie parametry, doszedł w
końcu do Nicości, gdzie jest Czarny Krzyż Jezusowy, który tam promieniuje,
który zamyka działanie. I On tu wpakował się do poziomu, gdzie jest Anioł jako
symbol prowadzenia. I On ten poziom przekroczył. Na żółtym pasku są napisane
słowa: „jestem Prowadzony przez Ducha Świętego”. Są to parametry
nieprzekraczalne, one zamykają koło. Jezus powiedział Jestem Prowadzony
przez Światłość. Światłość! więc nie przez kościół - przez Światłość. Jezus, kiedy
osiągnął te parametry, miał poziom energ. 179 i Poziom Duchowy 2.001. Jest jeszcze
mniejsze takie wejście w tej mocy poz. 159 energetyczny i 2.000 duchowy. Jest to
specyficzna różnica, dlatego, że przy 2000 duchowej w tej chwili szczególnej osiągnął
moc pojmowania, istnienia, czyli: odpowiedzialność, opieka, troska i miłość, wyraził w
pełni w tym symbolu prowadzenia na 100 % i autentycznie w chwili działań miał
takie odczucie rzeczywistości, jakie mają Aniołowie, choć Aniołowie mają 3000 IQ. Po
osiągnięciu takich parametrów możecie leczyć wszystkie choroby. Przychodzi taka
masa różnych rzeczy, że nie mogę się w tym połapać. Jedno przeczy drugiemu. Jak
się osiągnie poziom o jeden wyższy od poz. Aniołów czyli 2001 duchowy, 179 energ. i
to sobie będzie sprawdzać - i jest powoływanie zmartwych. Jeden poziom, a tyle
znaczy.
Cały czas było pięcie się do góry i nagle pojawia się Światłość. Światłość
została zainicjowana w sercu Boga. Gdzie jest to serce z Nićmi z 1.000.000 poziomu,
ono o wszystkim stanowi tj. przejście do Boga przez naszego Stwórcę, przez ten
poziom, już nie z poziomu Jana, a z tego poziomu.
Podali dokładną historię Jana, PBZ. To jest tylko kilka zdań, ale przychodzi
taka historia z Nim związana, że można płakać godzinami. Jak się dochodzi do tego
poziomu, do światłości, nie trzeba wielkich podkręceń. Światłość jest
najskuteczniejsza w działaniu i jednocześnie jest słaba, ma 1/10 Mocy Boskiej w
waszym działaniu. Ona jest idealna i 100 % skuteczna w działaniu. Ale żeby to
zrobić, trzeba mieć wszystkie poziomy w sobie, dlatego, że wy korzystacie częściowo
z Mocy Stwórczej, z Mocy Sprawczej, z Mocy Rzeczywistej, z Mocy Światłości czyli z
tej mocy prawdziwej. A jak mamy 15 czyli moc Chrystusową cały czas działamy.
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W Światłości zawarte są wszystkie artefakty. To nie oznacza, że nie
mamy mieć świadomości tych artefaktów.
Jak wiecie jakie są artefakty to wiemy jak działają, ale działanie jest
prostsze. Jeżeli w waszym przypadku chodzi o totalne działanie i nie chcecie się
zastanawiać nad tym co i jak, mówicie tylko jedną kwestię jak już wchodzicie w te
wibracje :
„ i nic co sprzeczne…. itd.”.
Stało się po prostu wszystko! To jest zadziwiające. I nie trzeba takiego
wielkiego podkręcenia. W Światłości są wszystkie artefakty prócz jednego.
Na nowej skali od 0 - 11.11 Moc Uzdrawiania.
- Z Energii Jedynej wszyscy, co tutaj są mogą korzystać. Dlatego ci ludzie, którzy
zajmują się pranicznym uzdrawianiem sporo mogą.
Do 3,5 działamy z Energii Jedynej, parametr energetyczny 19 poziom
stwórczy wystarczy, bo w chwili szczególnej jak człowiek posługuje się sercem,
osiąga to i leczy. Oprócz tego tworzymy coś, co jest mocą własną, czyli twórczy MW i
to już przekracza ten poziom, czyli do 4,1 (z 3,5).
Potem jest EB, czyli Energia Boska i tak jak Harris i tu p.e. 29 p.s., p.d. 39
Poziom Stwórczy, żaden z was takiego poziomu nie ma, ale skupiacie się,
uruchamiacie i wpadamy w to, tak jakby Głowica się przesuwała, bo te przestrzenie
są w was zawarte. Mocą tego nie osiągniemy, ale mamy czarę u Zdroju Życia lub w
Wieczerniku.
Będziemy podpięci pod Światłość, 15 nam wystarczy i będziemy działać
totalnie, dwukrotnie skuteczniej niż Harris. Jak to będzie tylko Światłością, to na 100
osób 40 będzie całkowicie uzdrowionych, 45 podleczonych.
Ostatni Artefakt! Córki mi mówiły: Tata ty wiesz, ale nie wiesz:
My sami jesteśmy tym Artefaktem. Wy jesteście najpotężniejszym i ostatnim
Artefaktem. Musicie, więc pracować nad sobą tak, by te wibracje były czyste. Im
lepsi jesteście w myśli, słowie i czynie, tym ten artefakt jest czystszy. Przezeń
przechodzi moc. Od was to zależy czy uruchomicie ostatni Artefakt. Nie jest
powiedziane, kto z was wejdzie w Moc Własną w Artefakcie. Patrzcie, jakie tu są
wymogi potrzebne. Energetyczny poziom i duchowy w chwili szczególnej bardzo
wysoki. Nad tym trzeba pracować. Modlitwy to nie te wieczorem klepanie zdrowasiek,
bo to jest cudowną inwokacją i niczym więcej. Chodzi o pracę, na co dzień.
Wy musicie być prawdziwi. Im prawdziwsi jesteście, moc własna w Artefakcie
rośnie. I kiedyś będziecie mieli szansę, przynajmniej niektórzy, dojść do tej magicznej
granicy 11,11, która kończy wszystko - jest to poziom nieprzekraczalny dla
jakiegokolwiek żywego człowieka bez względu na to czy on zwija swoje ciało,
wychodzi z niego itd., to nie jest istotne. Poziom duchowy 2000 przy 179 - totalnie
uzdrawiacie dotykiem ręki, jest już całkowita materializacja. Przy max uzdrawianiu
ma być wymiana, ma po prostu być całe zrobione, nowy zapis. Kopiowanie
przestrzeni. Zmienianie zapisów w przestrzeni.
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Robiłem błąd, kiedy się kogoś uzdrawiało, skupiało się na nim, ale
nie zmieniało się zapisów w przestrzeni. I stamtąd szedł znowu atak. Trzeba
zmienić wszystko, a Światłość jest wszędzie, na zewnątrz i wewnątrz. Jak nie będzie
całkowitej materializacji, to będzie podleczenie tylko, ale nie ma już pogłębiania się
choroby. Wiele rzeczy, jak raki itd. to znika, tydzień, miesiąc, dwa, nawet chudnięcie
idzie. Ludzie chudną, rekordzista w ciągu miesiąca schudł ponad 30 kg. To się
Światłością robi, bo ma wszystkie w sobie artefakty. Problem jest tylko w waszym
umyśle, musicie wierzyć w swoje działanie, tego się musicie nauczyć.
Jak osiągniecie ten poziom tu z mocy istnienia ten pierwszy i poziom duchowy
2.000 w działaniu, a tylko parę osób do tego poziomu dojdzie, będzie dotykiem ręki
autentycznie uzdrawiać, co stanie się w ciągu paru godzin. Jak ktoś przekroczyłby ten
próg i osiągnął poziom 2001 duchowy i 179 energetyczny - może powoływać
zmarłych. Technika jest bardzo prosta.
Na nowej skali trzeba sprawdzać, jakim parametrom trzeba sprostać, żeby
choroba znikała przy jednym działaniu. Teraz jeden plus, że nikt naszego działania
nie storpeduje.
Na skali „Moc uzdrawiania” sprawdzać, jaki poziom trzeba osiągnąć, by tego
kogoś uzdrowić jednym działaniem, bo jak będziecie działać dłużej, to będziecie po
prostu wyciągać kogoś z choroby, ale jak zaczniecie się w to zawodowo bawić, to
dotkniecie, pół minutki wystarczy, a ten ktoś będzie przybiegał do was, bo będzie
czuł jak go to roznosi. W Światłości jest ciekawa rzecz, bo wiele osób tym samym
działaniem można objąć - nie jedną osobę, ale całą kolejkę, co zależy od artefaktu
ciała, jakie jest. Im gorsze są schorzenia to tym mniej osób można naraz objąć, im
lżejsze tym więcej. Na wszelki wypadek zapytać, co i jak. Byłem wstrząśnięty, jak
widziałem jak Światłość działa fizycznie. Jak otwiera się ręce to się tworzy przestrzeń,
wszystko się objawia. Przychodzą Duchy, jakieś istoty, różne energie, jakieś istnienia,
to wszystko leczy. Poza tym to takie odwołanie się do inteligencji ciała. Trudno to na
razie objąć. Nie wiem. Ja uciekłem jak to widziałem. Wolę mieć oczy zamknięte i
tylko zlecać to zadanie. Otwieracie się, wyrażacie w sobie odpowiedzialność, troskę,
opiekę i miłość - niech to się samo dzieje. Nie wiem czy kiedykolwiek przyjdzie pełne
zrozumienie tego, co się tam dzieje. Jedno jest tutaj istotne. Nie sami działacie.
Inicjujecie, dajecie prawo do działania tym wszystkim siłom, które komuś
chcą pomóc. Kiedy Duch wchodzi do człowieka, to zmienia się w nim cały zapis.
Wchodziła jedna osobowość w człowieka, człowiek był chory np. na cukrzycę,
przychodziła inna, to znikało, więc zapis chorobowy nie jest związany z ciałem
fizycznym tylko z przestrzenią. Stamtąd to przychodzi i Światłość może to tam
zmieniać, tak mówią specjaliści, którzy się tym zajmują. Czasami nie można kogoś
wyleczyć, bo to i tamto, bo musi coś przemyśleć, ale też jak wchodzicie w Światłość,
będziecie mogli wiele rzeczy zmieniać np.: na 100 osób, których nie wolno wyleczyć,
Góra mówi, że nie, wy jak będziecie korzystać ze światłości (ale jak macie już
Artefakt, czyli ciało odpowiednio ustawione) to wtedy sami - bo chcemy, dokładnie
połowę zakazów Góry łamiecie i mówicie OK. odsuwam zakaz.
Czyli w stosunku do bliskich, ale to warto wybadać, można im często pomóc,
ale jak choroba ma kogoś czegoś nauczyć, nic nie zrobicie. Ale jak będziecie tworzyć
te wyższe parametry, wtedy łamiecie wszystko dla idei. Jak będzie trzeba pokazać, że
Bóg działa i już się w te parametry wejdzie to nie ma to znaczenia los jednostki, bo
to jest szersze działanie. Będziecie to poznawać, będziecie wiedzieć jak to leci. Skala
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uzdrawiania jest zamknięta i wszystko można ocenić. Nie ma już drogi. Droga się
zamknęła. Wszystko zatoczyło koło. Jestem prowadzony przez Światłość, jak kiedyś
się to w was wyrazi i znajdziecie się na równi z każdym człowiekiem z potrzebą
tworzenia coraz to doskonalszego życia, po prostu ma być w was i w tym świecie
cudowanie i to się odczuwa. Osoby, które opanowały pewną harmonię, obowiązuje
parametr duchowy, czyli to samo, tylko bardziej podkręcone.
Sprawdzamy siebie od pokochania po miłosierdzie w parametrze
energetycznym jak to jest zaliczone, macie 100 % harmonię, ale to jest harmonia
energetyczna, jak wiecie każde łamanie nas w życiu przez emocje, przez myśli,
uwalanie nici itd. jest działaniem energetycznym. Jak to zaliczycie na poziomie
energetycznym to jesteście silni, nic nie może was ruszyć. To obowiązuje każdego od
pokochania siebie po miłosierdzie energetycznie i 7 grzechów głównych pod kątem
energetycznym. Potem jednak dochodzi to samo, ale z zaostrzeniem, czyli parametr
duchowy od pokochania siebie po miłosierdzie 7 grzechów głównych. Wtedy wasz
poziom harmonii rośnie. 100% harmonii energetycznej. Obowiązuje na starcie, ale
jak chcemy być mocni, leczyć, działać, iść z posługą, bo was to zaczyna kręcić, to
musicie wejść w Mistycyzm, musicie być silni. Wtedy przez te parametry duchowe
uzyskujecie:
- harmonia względna – do 120 % czyli norma energetyczna jest przekroczona,
ta 100 %
- 120-150 % - harmonia duchowa
- od 150 - 170 % - harmonia boska i potem jest tzw. wejście mocy.
Powyżej 170 % przestrzeń jest niedefiniowalna, po prostu się tam wchodzi, ale
muszę powiedzieć, że jest tam tak, że ja nie umiem jeszcze tam przebywać. To jest
tak, Wy uczycie się już być spokojni, ale jak wejdziecie w środowiska, w którym się
kłócą, żrą, to nie idzie wytrzymać, trzeba po prostu uciec. To, choć wejście mocy jest
takie cudowne to nie można tam być. Jest się jeszcze ciągle w tej tutaj naturze. Jak
ktoś tam kiedyś wejdzie oznacza to, że ma poziom jak miał Jezus, to jest cudowna
rzecz… kiedy jest stabilność energetyczna nic was nie złamie, tylko u mnie jest inny
poziom.
Miesiąc mnie w domu nie było, bo miałem wszędzie warsztaty, przyjechałem,
mój dom nie istniał, łącznie z wydawnictwem. Szybko kontrakt podpisałem z Górą,
wszystko wróciło, fakt, że są straty (400 000) jakby nie było stabilności
energetycznej - życie, by wyglądało inaczej. Największe załamanie to u mnie spadło
do 145 % i raz przez 3 godziny, do 120 %, ale to był koszmar, piekło. Im wyżej
jesteście to złamanie wasze nie wejdzie i tak w te przestrzenie, gdzie moc wasza
działa. Do tego musimy doprowadzić, bo problemy są zawsze. Oni mówią tak: jedna
jest tylko pewna rzecz na tym świecie, że wszystko jest ciągle zmienne.
To, że mam, nie oznacza, ze będę miał wiecznie, to sobie trzeba
uświadomić.
Jak wkoduję w siebie, że to jest płynne, jak nie będę miał, to się nie martwię,
bo wiem, że znów będę walczyć, żeby było tak jak chcę. Przyzwyczaić się do tego
i przyzwyczaić się do podpisywania kontraktów ze Światłością. Zwłaszcza,
że u nas parametr energetyczny obejmuje prawie 100% poziomu wiary. A jak
działamy światłością wystarczy 40% wiary, a taki poziom każdy z was ma.
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Jak wam podpowiedzą: OK weźmiemy to zadanie, tak będzie, po prostu
będzie. Jak będziecie leczyć ludzi, dowiedzieć się co zrobią i tak będzie. Tylko
podnosimy ten parametr, żeby z ostatniego artefaktu, z ciała uczynić największą
broń. Jeżeli Góra mówi tak, a w was coś mówi nie, tego trzeba słuchać. Koleżanka z
Warszawy popełnia błędy, u niej największym błędem było, że przestała polegać na
sobie w odczytach i posługuje się podpowiedziami innych, którzy mniej wiedzą.
Próba szczerości wobec siebie musi być zaliczona. Wy też będziecie kiedyś
poddawani takim próbom. Musicie wiedzieć, że macie polegać tylko na sobie,
nie na Górze, nie na innych. Inni i Góra mogą wprowadzić was w błąd. Jak
wyjdziecie z ciała, siądziecie i porozmawiacie z Janem, On wam to przekaże,
spróbujcie to zrobić. My w wewnętrznym widzeniu tylko tam wchodzimy i możemy
zostać omamieni. Wiecie, jak to jest. Musimy polegać na sobie. Przy różnych
odczytach w przyszłości, jak dojdzie do różnych bojów, gdzie Góra mówi zróbcie tak i
tak, a coś wam mówi nie, tego się trzeba nauczyć. Ta z Warszawy przestała ufać
sobie, zaczęła ufać innym, zaczęli robić iluzję, w takie bzdury zaczęła wchodzić, że to
się w głowie nie mieści. Standardem zaczęło być ocenianie innych, nie wierzenie w
różne rzeczy itd. Przestała polegać na sobie, a była nawet, nawet.
Wielu rzeczy na odległość nie zrobicie. Energia wasza jest niesłychanie ważna.
To jest tak jakbyście tworzyli ścieżki wypalali coś w człowieku, to jest niesłychanie
istotne. Mówimy o jednym działaniu, Jak będziemy długo działać, osiągniemy jakiś
poziom. Drugi raz możecie działać na odległość, bo ścieżka została utworzona. Ale to
musicie sprawdzać, bo raz można na odległość, innym razem nie. Jak będziecie
kogoś uzdrawiać, tam jest wszystko.
Uspokajam się, wyciszam, czuję to mrowienie, mówię: chce działać
Światłością. Czuje się to w rękach. Są, istnieją przejścia dla Dusz, ale nie wiem jak to
się ma dziać, nie potrafię, a jutro mogę potrafić, jakie są przejścia dla Duchów, dla
Sił Demonicznych, nie wiedziałem, że to można zamknąć. Chodzi o przejścia dla
Dusz. Jeżeli czegoś nie umiecie, pytajcie, kiedy będziecie umieli, podpowiedzą.
Jak nie wiecie - mówcie : chłopcy działajcie.
Całą energię można stracić przez czarnowidztwo, niewiarę i sypie się wszystko.
- Duchowy poziom, np. Piotrek jak się skupi - ma 119, energetyczny – miedzy 89, a
99 ! Pamiętajcie ja jestem wprowadzający, a wy macie być małymi Bogami dla siebie,
podpisujecie umowę z Górą, nie ze mną. Ja tylko dostarczam informacji, które
niektórzy z was rozwijają.
Energia Ziemi np.: będzie w przyszłości stanowić tło naszych wszystkich działań. Nie
wiemy, co po zmianie będziemy robić, ale przede wszystkim z tamtej energii
będziemy korzystać. My musimy być silni i szczęśliwi, żeby kanały były pootwierane.
W Warszawie zszedł pierwszy raz strumień zawisł i dzisiaj będzie kolejny etap
tego strumienia. I dzisiaj ten strumień zejdzie i wejdzie w wasze przestrzenie życiowe
i do waszych domów, nie wiem, co to jest, po prostu wejdzie, bo to się na stałe
wiąże z istnieniem tych istot w waszych przestrzeniach. To jest przekształcenie
planetarne. Jak wy się znieprawicie to to i tak zostanie. Nie wiem co to jest.
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Będziecie mieli lepsze wejścia w tamte wymiary. To jest w normalnej przestrzeni, jak
się wyprowadzę to biorę ze sobą to, co mam.
Nie czujemy się dobrze tam, gdzie są niższe energie. Nauczyć się tłumaczyć, jakie
wasza moc posyła waszemu ciału info.
Kursy – macie moc, możecie wejść wszędzie tylko być ostrożnym i być poprawnym
w myśleniu, mówieniu i czynieniu. Niczego nowego nigdzie nie poznacie, bo to tylko
punkciki tego, co tu jest przedstawione „łopatologicznie” - co możemy przerobić
dosłownie w ciągu miesiąca. My mamy objawienia, wchodzimy w głębię i to my
mamy być przykładem dla innych w głoszeniu pewnych treści. Otwierają się kanały.
Nie uciekajcie od odpowiedzialności, która w was jest. Wy macie dojście do głębi.
Każdy z was osiągnie poziom Joganandy i Buddy. Wy będziecie pojmować, a różni
nauczyciele będą domniemywać. Wy macie być dla nich drogą. Dla was będzie to
zrozumiałe, a oni miesiącami będą to trawić. Polegajcie na kanale, na tym, co do was
schodzi.
90-95 % tego, co schodzi jest wypracowane przez waszą moc, a 5 %
dostajecie z Góry. Żeby zamknąć wasze wzrastanie wejdziemy w Światłość.
Pierwszy raz robi się sieć z poziomu Jana, a Michał jest tu najważniejszy. Jan jest w
energii jedynej Cherubinem, on jest od wojen energetycznych Po stronie przeciwnej
te istoty Beeg, Uruubel, Ummbel zostały zjednoczone. Już nie ma tych Istot, zostały
zjednoczone w działaniu. Co najważniejsze dla mnie, wreszcie będę miał was z
głowy. To jest dla mnie bardzo ważne. Macie wreszcie zabezpieczenia, macie
przestrzenie i wreszcie jest zamknięta droga. Zamknięcie nie oznacza wysokich
parametrów, ale niskie, łagodne i już można działać. Wreszcie możecie bardzo łatwo
siebie ochraniać i działać.
Modlitwa Światłości
Rozluźniamy się, oddychamy swobodnie. Pozwalamy, aby wszystko w nas się
uspokoiło, żeby światłość nas poprzenikała, poustawiała. Ciekawe, ale nie trzeba było
tutaj nikogo podnosić do Iglicy. Wbrew pozorom, mimo wszystko daleko odbiegliśmy
od tego, co było kiedyś, wszyscy od razy znaleźliśmy się w Iglicy i ten krąg w niej
wygląda jak biała łączka.
Światło z Góry już na nasze czoła idzie, będziemy czuć nacisk wokół czół, z jak
będzie podłączenie pod Światło, poczujemy ucisk na potylicy, to jest takie
zabezpieczenie i co charakterystyczne, co przyszło niedawno, przychodzi silna
blokada na wasze myślenie. I tak jak oni stosują Ciemne Niebo, tak u nas są sople
lodowe, lekko pod górę sterczące i one sprawiają, że nie mogą wpływać na wasze
myśli, innymi słowy rozrywa to ciemne niebo. I to lustro, które miało zostać u nas do
końca życia jest przez to niszczone. Blokują też później matrycę i co szokujące 80 %
programów, co w niej są, jest na stałe zablokowane, autentycznie jest wielkie
ułatwienie, nie mogą nami rządzić. Energie stabilizują się powolutku, pozwólmy, żeby
harmonia nas obejmowała. Widać stożek, kolumnę, fontannę tj. właśnie Zdrój
Życia. Wskoczyliśmy automatycznie w 39 poziom energetyczna Piramida starła się
tu, bo to są wspólne przestrzenie. One się nakładają. Nie chce mi się wierzyć, bo to
bardzo szybko poszło. Miasto Oriin wygląda tak jak arabskie trochę, odległości
pomiędzy budynkami są spore, nie ma żadnego gruntu, tak jakby wszystko było
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wykafelkowane i co najdziwniejsze, nikt tu, środku na placyku jeszcze nigdy nie
porozmawiał, zawsze zauważali, że jesteśmy dalej, szli, a tutaj do nas mówią,
pokazują na górę, ale ja nie wiem, co to znaczy. Jak się dostaje do miasta Oriin,
wszystko w energetyce człowieka łagodnieje, a teraz wiecie, co się dzieje? Środek
waszego serca tak jakby wypłynął przed was, autentycznie, jakby wypłynął przed
was i symbolem było serce, taka kula, która ma promienie takie dłuższe, podobne to
do kasztana, tak się lekko złoci. Ci dalej tam na dole kiwają do nas. Co to jest ?
Zawsze były schody, korytarze, moc, a teraz jesteśmy wszędzie jednocześnie i
tutaj jesteśmy zawieszeni. Nie jest to ta moc, jak za tymi drzwiami, nie wiem, co to
jest? Kanał tworzą, dlatego tak te serca wypłynęły, to jest tak jakby takie silne
promieniujące źródło szło z góry i przenikało te serca jak kasztany, czyli my fizycznie
jesteśmy tu, ale tak jakbyśmy byli oddzieleni. Wiemy, że brama do tych światów jest
w sercu, w 4-tym czakramie.
Uwaga, ciekawostka! Te kasztany, te odnogi z serca, ze środka naszych piersi,
zaczynają płynąć, są coraz dłuższe i z każdego z was wypływają. Nie wiem, co to
znaczy, grożą mi palcem, pokazują mi ławkę, że trzeba się uczyć. Pozwólmy, żeby
energia schodziła i korzystała z naszej tu obecności. Niech zrobią to, co jest
najwłaściwsze. Ach, aż mnie ciarki przeszły! Mamy symbol naszego Michała z wielkim
mieczem! Oczywiście jest to symbol, bo on też jest energią. Wyraźnie widać go tutaj,
w tym wielkim strumieniu. I On tym mieczem podniósł moją brodę i tak jakby
pasował mnie na rycerza, położył miecz na płasko na mojej głowie od lewej strony i
tak jest u wszystkich. Macie miecz płaską stroną położony na głowie. Ściągnął te
miecze, ale czuję tu, na głowie, ani po środku, ani na czole, ale pośrednio to
dotknięcie. Z tego dotknięcia coś się tworzy. Taka chmurka z tego wypływa, jakby
jasny, gęsty dym papierosowy, rozprzestrzenia się tak jakby puszysty naleśnik.
Michał poleciał do góry, został tylko symbol jego miecza, ale on też zaczął znikać.
Pokazały się słowa: „i stało się”. Stoimy przed Świątynią u podnóża schodów. Teraz
będą nas podkręcać. I tak jakby światło z ogniska biło w przód nasz i przepalało aż
do pleców. Zaczynamy powoli piąć się po schodach. Jest 13 podestów, potem 13, 14,
15, 16 na drzwiach Wieczernika, 17, 18, Jan na głowie ma 20 i ta 20–stka mi w
ślepia przywaliła. Ciężko jest energetycznie ciężko, jak w saunie. Pniemy się po
schodach, a ktoś z was już wlazł na sam szczyt.
Schody podkręcają nas cały czas. U Góry widać Michała. Mieczem przecina te
schody, to wszystko tutaj i to się teraz zlepia. Tak jak przeciął, tak to się znowu
zrosło. Pokazuje na miecz, na którym tak jak kiedyś, kiedy się przeciwnika ugodziło,
była kropla krwi, tak tutaj jest kropelka – światełko, która też tak ścieka. Ta kropelka
jest jak opłatek przy komunii, wpada do ust mnie i wszystkim. Teraz jesteśmy już na
tym wielkim podeście. To jest wejście do Świątyni, a ten przód nie ma ściany.
Idziemy, a ta sala może mieć 200 – 300 m długości. Tam są 2 kolumny, 2 ściany w
środku. Otwierają się drzwi i teraz wszedł pierwszy raz smok, złoty smok. Energia kipi
tymi drzwiami. Smok przeszedł, wyszedł i jest tam gdzieś za nami. Jest i zagarnia
nas, zachęca do wejścia do środka. J mam tylko w pamięci wygląd korytarza. Teraz
ukazała się wysoka, duża postać kobieca, jak kiedyś Maria przychodziła i
przekształciła się w Głowicę. Tak wygląda. Ręce lekko ma rozłożone. Przechodzimy
pod Nią, Ona też się zamienia w słup energii. Nie wiem co będą z nami robić, ale
niech robią jak uważają za stosowne.
Wieczernik. W Wieczerniku jest Jan i ten okrągły, wielki stół. Siedzi się od zewnątrz
i są długie jakby serwety. Teraz je rozwijają i one spadają tutaj do wnętrza, od Jana
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serweta jakby się rozwijała i na niej pisze: Jan, Jezus, i takie inne różne imiona,
wasze też. Pokazują, że tam gdzie jest moc, widać, co przygotowują i to jest
zaproszenie do stołu. Jest tam nasze miejsce! Strumień energii zszedł z poziomu
Jana. Zaczęły się autentyczne przeobrażenia, więc światło, więc to, co się tutaj stało
to jest coś. Bo być kanałem dla Światłości to jest coś. Teraz symbolicznie
otworzyli drzwi do Wieczernika, teraz będziecie siedzieć. Nie wiem jak będziecie Jana
widzieć. Tu jest tak jakby jakieś energie próbowały się dostać. Miecz Michała znowu
się pojawił, wbił się w środek i przyjmuje postać krzyża. Krzyż wibruje, z góry
przeciwnie do wskazówek zegara, z dołu zgodnie ze wskazówkami zegara, jakby się
rozpryskiwał i w nas wpadają takie krzyże, ale nie jednakowe, tu widzę białe, tam
czarne, tam jeszcze inne, to są chyba jakieś nasze osobiste połączenia. Ja poczułem
silnie medalion na piersi, ale go już miałem. O ! Tam gdzie w środku miecz Michała,
tam są te kule, nasze serca. Promieniuje to teraz do naszych piersi, kule znowu są
odtwarzane, ale dziwnie to wygląda.
My siedzimy za stołem, a tu w środku będzie nasze serce. W środku piersi jest
tylko coś takiego malutkiego, jakby taki stempelek potwierdzający łączność z tym tu
miejscem. Jak to wyjdzie z nas dojdzie tu, do Wieczernika, więc zatoczy okrąg i
znowu wróci do nas. W ten sposób będzie filtrowanie przez serce w Wieczerniku. Od
tej chwili żaden z was nie będzie mógł zaistnieć w strumieniu Energii Przeciwnej. To
już jest ochrona. Teraz znowu staje się jasność. Jakaś czara się pokazała, jakieś inne
rzeczy. To tak, jakby otwarła się skrzynia ze skarbami i to wszystko lata w powietrzu.
Ukazał się Jan w postaci Jezusa tak jak zawsze, typowy obrazek, ręce lekko
rozciągnięte i miło na nas patrzy. Teraz może to odczujecie, kładzie wam
prawą rękę na czole i pokazuje jak będziecie uzdrawiać. Lewą rękę ma lekko
wyciągniętą na bok i po prostu tak macie mówić „ uzdrawiam”, pozwolić działać
Światłości. Trzyma rękę na czole cały czas. Teraz pokazują jak w naszych rękach
pojawia się miecz, który trzymał Archanioł Michał i pokazują wyraźnie, że jak
będziemy działać, ten miecz powołujemy do życia i wbijamy go w człowieka. To jest
to samo działanie, co Światłością. Mówimy: „nic, co jest sprzeczne..” itd. Możemy
ręce też wsadzić w Światłość. Światłość w naszych rękach pojawiają się świece, które
jakby odpływały z naszych rąk i tworzą taki ładny owal. Jan przechodzi i patrzy na te
świece czy wszystko idzie prawidłowo, czy równo się palą, czy idzie Światłość.
Otworzyła się tu teraz księga, widać, że jest zapisana. Zdjęcia tam jakieś są,
tam są zapisy tego, co ma się stać, a więc to już się stało, tylko odtwarzają. Książka
się zamknęła. Ciekawe, ale na tej księdze pisze Biblia Prawego Słowa, wyznania.
Teraz uniosła się do góry, okładka do góry, kartki zaczęły lecieć, aby te treści
powolutku w nas wnikały.
Pokazują, że będą odtwarzane zapisy, czyli ona jest zapisana w nas, działanie
Jana jest w nas zapisane, bo jesteśmy Jego częścią. Dopóki pamiętać będziemy o
Janie o PBZ, o tym że tam jest nasze serce, jesteśmy nietykalni
energetycznie, duchowo, całościowo ! W środku tutaj, w tej kuli, będzie
energetyka wasza w podkręceniu, miecz w działaniu, a wy, wasza energetyką tutaj
podniesiona do odpowiedniego parametru, możecie się ścierać z rzeczywistością.
Musimy pamiętać o jedności tutaj, w tym miejscu. Wasze serca są w Wieczerniku.
Tam dom, gdzie serce twoje, tam miłość twoja, gdzie oczy twoje, to, co
widzimy musimy przepajać miłością. I na cokolwiek będziemy teraz patrzeć musimy
to po prostu szanować, kochać.
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Zbyszek: ja już dłużej nie mogę wytrzymać, jest za gęsto i to się powoli uspokaja,
już nie umiałem. Ale z tego wynika, że serce nasze już tam jest. Jesteśmy filtrowani.
Ukłonili się. Ja wypowiem teraz słowa – modlitwę „ Jesteśmy prawdą ….” .
Tak powiedzieli, żeby było łagodniej, żeby stosować to wszystko.
Jeszcze raz ukazał się symbol miecza i krzyż. Musimy już powrócić do siebie.
Teraz podpowiedzieli techniczną rzecz:
Jak będziecie działać, coś robić, to miecz w człowieka, albo dotykacie i krzyż się
odbija na czole człowieka, z miecza zrobił się krzyż. Prawą rękę z krzyżem kładziemy
na czoło, lewa w bok i mówimy: uzdrawiam cię całkowicie i „ bo nic co jest sprzeczne
itd.”. Jest Światłość, zapętlenie, wypadliśmy ze skal wszystkich.
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Warsztaty 13 września 2008 Rusinowice
Jak człowiek zapina już pewne poziomy energetyczne wypowiada tylko słowo :
„oto jest słowo, oto jest..” i wszystko się z tym człowiekiem dzieje. Na skali
czarno białej są opisane słowa:
- Odradzam, wypowiadamy słowa poniżej i wszystko to się z człowiekiem dzieje,
- Wyczyszczam i to każdy z nas potrafi zrobić dla wyczyszczenia fizycznego energ.
Z ciałem fizycznym wiążą się zastawy energetyczne, wrzuty itd., to, co niszczy ciało
fizyczne bez względu na to, z jakiej to jest energii, mokrej, przeciwnej itd., nie ma
znaczenia.
- Naprawiam i tu normalnie nie macie harmonii 120 %, ale w chwili szczególnej,
kiedy się wyciszamy, mamy. To naprawianie jest umowne trochę, ale grunt, że to się
dzieje, sam w to dokładnie nie wchodziłem.
- Wyzwalam – dotyczy Duszy
Dzisiaj jest zamknięcie skal, tego wszystkiego. Dojdą czasami nowe poprawki.
Przyjdą, które będą wam dotłumaczać. Karty będą pod skale astralne, jakieś 4 działy
i wtedy, jak nie łapiecie, rozkładacie karty – to będzie takie duże ułatwienie.
- Budzę – tutaj potrzebna jest Moc Boska, nie Energia Boska, a jeszcze dostępu do
Mocy Boskiej nie macie, możecie mieć, ale to od waszej pracy zależy. Budzenie duszy
jest jeszcze poza waszym zasięgiem zasięgiem, ale uwaga może Góra pozwoli i kiedy
człowiek jest złamany, zniszczony, siedzi w więzieniu, a Dusza się wstydzi i siedzi
skulona, będziemy mogli tę duszę wstawić do ciała i człowiek się zmienia, to jest
wstrząsające.
- Uzdrawiam – to leci już od początku. Wy jak jesteście życzliwi komuś, mówicie:
uzdrawiam cię, ta dobra energia płynie i coś tam robi. Natomiast pełne uzdrawianie
jest jak macie Moc Zmian, która musi być na 6, harmonia 100 % i już działacie.
- Odtwarzanie – odtwarzacie prawdziwy zapis. Potrzebne 7 zmian i harmonia
boska.
Robiłem wszystko, ale trzeba skasować to, co było zrobione np.: uzdrawialiśmy rok
temu, teraz znowu działamy, ale funkcjonuje stary wzór waszego działania, to nowe
działa parę godzin, parę dni i znów to stare się przebija. Trzeba wykasowywać
stare działanie, jak było słabsze. Zapisy są w obszarze duchowym, w Duszy i w
Ciele fizycznym. A jak kasowałem wszędzie tam, a zapominałem o ciele fizycznym
Parametr energetyczny przepala zapis jak prąd w ciele fizycznym, w komórkach. To
wpływa na strukturę DNA itd. Więc kasujemy stare zapisy w obszarach duchowych,
w Duszy i w Ciele fizycznym i leczymy dalej skuteczniej.
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- Wyprowadzam – chcemy wykasować i jest. Ale może być, że Góra pozwoli nawet
wykasować podłączenie atlantyckie, to od naszej mocy zależy. Odzyskujemy Duszę.
Zbyszek nie ma Mocy Zmian na 8, dopiero się tam pcha. Ale jemu pomaga Góra.
- Odradzam istotę ludzką.
- Wybaczam – nie mamy jeszcze harmonii 170 %, ale do tego dążymy. Wy możecie
wybaczyć komuś, kto was skrzywdził, jak macie moc na 5. Wtedy kasujemy mu to
przewinienie, nie ma go w zapisie. Wycofujemy z księgi życia, automatycznie. Jakby
nawet księga była po stronie przeciwnej, zapis jest skasowany, a księga zwrócona
światłości. Jak mamy Moc Zmian na 7, obcej osobie skasujecie winę, ale o to za
każdym razem trzeba pytać, bo jak skasujecie winę złemu człowiekowi, to jeszcze
więcej zmian poczyni. Pytać.
- Nagradzam – dotyczy całej istoty człowieka. Wy możecie zostać Posłanymi
nagrodzonymi tyczy całej jego rodziny (nagradzanego). Jak to powiemy dla kogoś
kto ma naprawdę dobre serce, Góra wspiera go we wszystkich działaniach, zostają
skasowane różne zapisy. To jest tak, jakbyśmy go awansowali i w jego życiu zaczną
się zmiany. To naprawdę dobra rzecz.
- Powołuję – to kwintesencja tego wszystkiego. Tego człowieka ze świata zmarłych
przywołacie. Jak ktoś z bliskich nie umarł śmiercią naturalną, ale przejechało go auto
wtedy to się przydaje.
Moc Zmian – możemy sprawdzić, jaka mamy stałą, nie chwilową. Od naszej
harmonii zależy, w jakich obszarach korzystamy ze swojej mocy. Harmonię osiągamy
prosto: od pokochania siebie po miłosierdzie. Jak wchodzimy w EB to jesteśmy
zestrojeni z tamtymi energiami. Nasza doskonałość ustawia was energetycznie.
Ściągamy informacje.
Moc Przekształceń mówi gdzie jesteście, dokładnie:
10 % - błogosławiony, zwrócił się ku światłu
…….. – namaszczony – nie mają już tamci wejść przez czakramy
.. …… - ochrzczony – wykonaliśmy połowę drogi, uwaga, kiedy przychodzą do was
ludzie, którzy potrzebują szczególnego uzdrawiania, to ich nie sięgniecie. Trzeba
rosnąć, bo do was przyjdą ci z górnej półki.
Tu gdzie potrzeba 80 % całej mocy, jaką ma człowiek żywy, jakakolwiek istota w
ciele człowieka, która może to osiągnąć to wtedy, kiedy całą swoją moc, doskonałość
wypracowaliście, nie z podkręcenia, a waszą, to wtedy macie 80 % dostępnej tu
człowiekowi mocy.
Posłany, pełnej swojej mocy ma 90 % Mocy Przekształceń Planetarnych.
Uwaga, nikt, kto nad sobą pracuje nie będzie niezauważony. Istnieje coś takiego jak
Posłany Mianowany tj. jak ktoś wchodzi w mistycyzm, w tamte obszary, to ta
rzeczywistość nie ma żadnego znaczenia. Ktoś, kto w to wchodzi, tu zaczyna
pracować i panuje nad sobą, dostaje od nich wsparcie i będzie Posłanym
Mianowanym, bo sobie na to zasłużył.
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Jest coś takiego jak Posłany Świetlisty, czyli, w którego wejdzie na końcu Moc
Boska i się będzie w nim wyrażała Energią Boską. U mnie np.: jakby się cuda działy,
to może za 90 lat to by się stało.
95 % tj. koniec drogi nie ma innej możliwości. U Posłanego jak jest w pełni energ.
ustawiony, wszystkie słowa wypowiedziane w modlitwie działają. On już ma w sobie
wszystko.
Oceniający – tu może zejść Archanioł, wyższe Istoty jak schodzą na tę planetę w
ciele fizycznym, schodzą i są. Mają 100 % Mocy Przekształceń oni działania
Posłanego mogą przykasować. My jak będziemy się starać, dojdziemy do 95 %.
- 11.11 to jest 90 % mocy Posłanego, bo nie da się tego przekroczyć.
Dusza jest z Energii Jedynej i od urodzenia tę energię mamy. Moc Własna nie
jest za każdym razem inna, ciągle mówimy o waszej doskonałości energetycznej,
czyli o stanie harmonii. Jak jesteśmy doskonali to jeśli macie dostęp do następnych
poziomów mocy to nasza doskonałość podnosi te parametry.
W światłości działają nasi, my tylko otwieramy drogę do ich działania i nic nie
musimy wiedzieć. Tu nasze słowo ma znaczenie. Kiedy jesteśmy artefaktem, staliśmy
się kanałem dla boskiego serca. W tej energii są też inne istoty, nasi przyjaciele,
którzy będą pomagali nam w działaniach. Wszystko zależy od naszej mocy własnej,
od naszej harmonii. Tak naprawdę, wszystko zależy do tego jak jesteście doskonali.
Jak ktoś ma jeszcze negatywne myśli, ma jeszcze przed sobą kupę roboty do
wykonania. Nie można mieć negatywnych myśli, żadnych!
Co to znaczy harmonia duchowa i harmonia energetyczna.
Energetyczna jest jak leżę i mówię sobie: Kowalski, ja cię muszę pokochać i
pokochałem. Ale jak wychodziłem z domu i spotkałem Kowalskiego to nie wiadomo,
czemu, ale uderzenie jest energetyczne i się rozwalamy. A harmonia duchowa jest
wtedy jak Kowalski ciska klątwy, a my zachowaliśmy poziom energetyczny. Harmonia
Duchowa mówi, wprost, że jak nie spadniemy w harmonii poniżej 100 % żywi już
wam nic nie zrobią. Tamta strona będzie kombinować, uderzenie pójdzie, ale jak my
wejdziemy lekko w harmonię boską to spadek będzie, co najwyżej 110, 120 % i
totalnie nad życiem panujemy. Harmonia duchowa będzie wtedy, kiedy czystość
myśli, słów i czynów jest w was, nie tylko w modlitwie, ale też na widok Kowalskiego.
Ale nie mamy działać nie tylko tu, ale w modlitwie, bo wtedy wprowadzamy do
matrycy nowy zapis „olał Kowalskiego” on ma prawo żyć jak chce, my mu posyłamy
dobre myśli i kiedyś to wróci. Namaszczenie światłem, zablokowanie czakramów,
przyblokowanie matrycy jest b. ważne. Jak Oriin (znak) wisi, blokuje linie wymiarowe
i masę różnych rzeczy, blokuje działanie matrycy.
Trzeba iść szybko do przodu, jestem dobry dla wszystkich, ale dam się w konia
robić, bo rozum musi być cały czas włączony! Jak pracujemy nad własną
doskonałością inteligencje rosną. Przychodzi taki poziom, ze mamy wszystko gdzieś,
bo czemu się niepokoić. My tu siedzimy, a ksiądz powie: „o sekta” itp. Każdy swoje
wyobrażenie ma. Serce mam otwarte, ale w trąbę się zrobić nie dam. Bez coraz
wyższej doskonałości nie osiągniemy coraz wyższej harmonii, a od tego wszystko
zależy. Im intensywniej trenujesz, tym szybciej dojdziesz do najlepszych rezultatów.
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Sprawdzać: sobie w 100 % to, co kiedykolwiek się osiągnie i wie gdzie jest.
Są 3 obszary waszego istnienia.
Harmonia energetyczna 100 % tu panujemy nad życiem, bo jak spadnie trochę,
pewne rzeczy zaistnieją, pewne nie wyjdą i wali się.
Harmonia duchowa. Mamy naszych po drugiej stronie, Miasto Orin, wszyscy co
ściągają informacje, ten cały świat, co istnieje poza „Kurnikiem”. To są dwa światy,
wspólne. Każdy ma swoją drogę. Jak się komu uda wejść w Noc to będzie cudownie.
- Jesteśmy światłem w ciemności, w zależności od tego, jak silne macie baterie,
jaśniej oświetlicie przestrzeń, w której tamci mają działać.
Tu, gdzie jest
światłość, działają nasi przyjaciele z Miasta Orin, tam gdzie jest nasz artefakt,
działa Ojciec przez te istoty. Rozkładamy ręce, otwieramy całą przestrzeń, w
człowieku rozświetlamy tak wyraźnie, że będą potrafili zrobić zabieg. Jak słabo
zadziałamy (bo się tłukło Kowalskiego) to oni tu zrobią, tam zrobią, ale nie całkiem.
Nasz dotyk też ma 3 poziomy.
Dotyk, jak otwieramy przestrzeń, ma i kilkanaście metrów. Lepiej dotknąć jest
szybciej, Dusza-Duch-Ciało.
Sprawdzić: jaka najmniejsza odległość jest wymagana, żeby to było jak
dotyk fizyczny i „nic co jest sprzeczne … „
Zatruwanie Duszy – to tak, jakby widzieć w krzywym zwierciadle iść w przeciwnym
kierunku. Jak ktoś nie pracuje nad sobą, ale żyje normalnie, stara się być
człowiekiem, Kowalskiego nie kopnie – on życiem zaświadcza, że jest istotą duchową,
wzrasta, chce się doskonalić.
Wzgórze Wzrostu Promienia – dostaliśmy Koronę.
Człowiek doskonały może mieć tylko 4 promienie. Powrócony może mieć 5,
Schodzący może mieć ich 6. Wy dostaliście prawo do 12 promieni. Od waszej Mocy
Własnej zależy czy już możecie ze wszystkich korzystać, czy nie. Już od chwili, kiedy
ta Korona Stwórcy była nam w Iglicy dana już mamy większy dostęp do działań
energetycznych
Sprawdzać: ile promieni mamy już zaliczonych. Ktoś ma 7, inny 9 tzn., że
wszystkie tamte są w pełni zaliczone i sprawdzić jaką promień
ma głębokość 1, 2 lub 3. Jak jest 3 tzn. jest zamykany i jest
przeskok do następnego.
Tam, gdzie jest promień zielony, mówi o autentycznym otwarciu serca. Jak
ktoś będzie to miał tzn. ma naprawdę otwarte serce, otwarte przestrzenie. Jak u
kogoś pojawi się Promień Fioletowy tzn. że jego Moc Przekształceń jest naprawdę
wielka. To jest bardzo ważne wydarzenie, to Moc Przemienienia. Na naszej drodze
do Miasta Orin itd. są stopnie. Ktoś zaliczył podstawówkę, ktoś gimnazjum itd.
Wiemy, że można skończyć studia, ale wiedza wyparuje z głowy i dziecko z
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podstawówki nas załatwi. Jak ktoś tych zdobytych poziomów nie utrzyma, wraca do
podstawówki i tak się go postrzega.
Chrzest – można przyjąć gdzie indziej. Chrzci zawsze Jan, idzie bezpośrednio od
Jezusa. Przy namaszczeniu jest blokada czakramów i mamy z tamtej strony stałych
pomocników.
Chcę, mam i koniec i tak będzie, wszystko zależy od naszej wewnętrznej Mocy. Ja,
cokolwiek od paru lat robiłem, jak wychodziło 2 % że się uda, zaraz dociągałem do
100 % i guzik mnie obchodzi. Decyzja musi być, ja wiem, że tak będzie. Jak może
mnie złamać, jak ja chcę.
W harmonii kombinuję jak zrobić, żeby się udało. Astrolodzy, wróżbici mówili,
niemożliwe, nie będzie, a ja w swoim świecie wiedziałem, że będzie, a oni nie łapią
mechanizmu tego, co jest zapisane. Można wszystko zmienić. Kwestią czasu jest
osiągnięcie tego, co chcemy - wszystko się staje. Na Skali skuteczności warto
sprawdzić, jaka jest ogólnie nasza skuteczność działania. Nasza moc, w naszej
rzeczywistości jest pasmem tego wszystkiego. Ta ziemi, jest zarzewiem zmian, tutaj
tamci próbują wpływać na ludzi, aby zniszczyć ziemię. To co się teraz dzieje jest
straszne. To, co przekazuje czasami Góra jest dla mnie wstrząsające. Myślałem, że
zagrożenie nie jest aż tak poważne. Jak się zniszczy tę ziemię, nie będzie wyzwolenia.
Tu jest jedynie miejsce, gdzie człowiek będzie dysponował mocą i wyzwalał
inne cywilizacje. Nie jest już tak źle, ale walka przed nami jest ostra. Oprócz
kontrolowania społeczeństwa te siły chcą doprowadzić, aby ziemia uległa zniszczeniu.
Ogłupiają po to, aby doprowadzić środowisko do totalnej degradacji. To nie
mówienie o efekcie cieplarnianym tworzy iluzje, że wszystko będzie kolorowe. Może
nie być kolorowe. Nasze wysiłki będą szły tak, aby przez podniesienie świadomości,
walczyć z rzekomą walką z terroryzmem.
Kazali mi podać niuans polityczny. Jak były wybory w Stanach Busch i Gore.
Ten drugi miał piękne plany, przegrał. Nawoływał do ludzkich sumień, do otwarcia
serca itd. Busch – wojna w Iraku itd., itd.
Nasze plany - zawrzeć się w myślach innych ludzi, dopiero wtedy ta nowa
świadomość zacznie procentować. Po 2012 energetycznie będziemy przygotowani do
równowagi o tę nową, ludzką świadomość, to będzie ileś lat trwać. Oprócz naszego
szczęścia, walczymy o cywilizacje tego stulecia, bo może być źle, żartów nie ma. Tu
są takie osoby, które będą uczone kontaktów z siłami przyrody. Mają w przyszłości
wielką robotę do wykonania. Będą panować nad żywiołami. Przydadzą się wtedy,
kiedy będzie równoważenie klimatu. Od strony energetyki, od strony duchowej
będzie można dogadać się z tymi siłami, w jaki sposób to ujarzmiać. Na razie to
ciekawie nie wygląda. To będzie ta nasza wielka w przyszłości pomoc, ale dopiero w
przyszłości. Przygotowałem notatki odnośnie naszych zmian, to o co walczymy.
Po 2012 roku, 27 lat będzie trwała wojna o świadomość człowieka na tej
planecie, wojna z Siłami Ciemności. One zostaną wszystkie wyprowadzone. Od tej
chwili zajmie to nam tylko 40 lat. To, co w nas się teraz budzi będzie ogólnie zawarte
w każdym człowieku. Będzie takie ogólne przyspieszenie tego wszystkiego. Jest
sprzątanie, działamy. Z Duszą Planety będzie można się porozumieć. Siły Przyrody to
jest coś, co stoi między Duszą Planety, a nami. Nie mówimy o tej normalnej duszy,
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bo z nią nie można się dogadać. W ciągu 200 lat będzie to możliwe. Nawozów nie
będzie w rolnictwie. To jest wszystko proste do wykonania, tylko my jeszcze nie
wiemy jak.
W ciągu kilkudziesięciu lat UFO-ludki będą między nami wycieczkowo krążyć.
Wojny energetyczne to jest sens naszego tutaj przybycia. Po to tu jesteśmy. Pokazać
musicie, że szczęście przy otwartym sercu można osiągnąć. Podniesienie
świadomości rodzaju ludzkiego jest w 100 % zależne od nas. 40 000 Powróconych
przyszło, którzy są rozrzuceni po całym świecie. Jednakże w związku z 2012 jest
tylko ta ekipa, tutaj i nie potrzeba było po prostu więcej. Częściej będziemy
tutaj uczestniczyć w likwidowaniu oprogramowań, tj. 70 %. Dusza Planety jest poza
naszym zasięgiem, oprócz tych osób, które z siłami przyrody będą działać. Pewne
osoby z tego grona będą w kontakcie z obcymi cywilizacjami. Otwarcie kanału
duchowego w Jasnej Płaszczyźnie będzie cały czas, dlatego takie zmiany zajdą.
W 10 % będziemy uczestniczyć w narodzeniu nowego człowieka. Są
przygotowane nowe genetycznie biologiczne typy ludzi. Helisy DNA też będą się w
nas odtwarzać, ale potrzebny odpowiedni poziom wibracji. Jedzenie
energetyzować, obowiązkowo kąpać się w Zdroju Życia. Zacząć i zechcieć. U
mnie to będzie, ten czas nastąpi za 4, 5 miesięcy, kiedy będę mógł powolutku
przebudowywać ciało. I to się wiąże z likwidacją wszystkich chorób. W ciągu
kilkunastu lat faktycznie wzrosną te kataklizmy - które się u nas dzieją- dwukrotnie.
Gdybyśmy my nie walczyli o podniesienie świadomości, wiecie, co by było? Machiny
mają takie, że szkoda słów. Powodzie, trzęsienia ziemi w Chinach tylko broń
energetyczna. Te kilkanaście lat sobie darujemy, to jest ta walka o podniesienie
świadomości. W ciągu 20 lat później będzie to powoli spadać do obecnego poziomu.
Jak uśniemy będzie źle. Jak nie uśniemy będzie dobrze. Jak w 2012 wprowadzimy
Jasną Płaszczyznę, zwyciężymy. Pod koniec stulecia efekt cieplarniany spadnie do
poziomu roku 70- tego. Świat będzie wtedy zamieszkiwać 20 mld ludzi. Rolnictwo
będzie zupełnie inne i będzie lepiej. Za 40 lat zacznie padać moloch paliwowy, za 70
lat zrównoważy się to z innymi źródłami energii. Za 50, 60 lat samochody będą
niszczyć atmosferę na poziomie lat 70-tych. Będzie 3 razy więcej ludzi, ileś razy
więcej samochodów, ale będą zupełnie inne technologie. Za 130 lat zazielenienie
będzie takie samo jak w 1900 roku. Ludzie będą sadzić drzewka, to będzie idea.
Równowaga energetyczna 130-140 lat Planety dorówna 1890 r, już wiemy, o co
walczymy. Szansa na te zmiany jest 50 %. Po 2012 roku, bo nas nie ubiją od razu to
poleci do góry.
Za 200 lat rządy zmienią się na, tyle, że człowiek będzie stanowił dobro
najwyższe. Głód i bieda znikną za 200 lat. Godne życie za 230 lat. Za 400 lat każdy
człowiek na tej planecie będzie szczęśliwy. Za 200 lat nowa medycyna zapanuje nad
wszystkimi chorobami. Odrastanie organów - za około 300 lat - w ludzkim DNA – a
to jest zablokowane. Jest dziewczyna, która totalnie widzi tamten świat i ten. Ma
kontakt z tamtymi lekarzami, rozmawia z tymi, którzy w okresie przedwojennymi i po
pracowali nad tym poprzez firmę Bayer i zostali wymordowani. Oni już wtedy
uruchomili człowieku odrastanie organów. Jak chcieli to podać, wszystkich
pomordowali. Np. : w ciągu 3 lat odcięta ręka będzie normalnej długości. Za 100 lat
nie będą się już ludzie rodzić z węzłami karmicznymi. A teraz program znieprawia
człowieka już od małego. Za 110 lat Europa stanie się jednym państwem, Rosja
dołączy za 50 lat później - ona zawsze w ogonie. To, co się teraz w Rosji dzieje to
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głowa boli. Oni kombinują jak mogą, Siły demoniczne itd., żeby doprowadzić do
wojny, to jest szokujące, ale się nie uda, bo my jesteśmy. Macie być w życiu
szczęśliwi, ale dla Planety też jesteśmy. Za 180 lat powstanie 11 centrów
administracyjnych na świecie np.: Ameryka, Europa itd. Za 230 lat powstanie
pierwszy światowy rząd z siedzibą w Polsce! Niektórzy tutaj doczekają tego. Za 400
lat człowiek będzie świadomie żyć w materialnym i duchowym świecie. Za 200 lat
kosmos inny, będziemy się odwiedzać. W tym jeszcze stuleciu średnia IQ będzie 195.
U was to rośnie. Jak człowiek jest mądry - czyż nie działa efektywniej.
Za 150 lat średnia długość życia będzie 110 lat dla mężczyzn, 120 dla kobiet,
oznacza to, że Człowiek Karmiczny ma jeszcze pewne ograniczenia. To, co nam jest
dane, żeby wzrosnąć wiąże się z dostępem do energii. My przyszliśmy dla zadania,
dlatego to się tak dzieje. Konflikty zbrojne skończą się dopiero za 140 lat. Skoro Góra
kazała o tym wszystkim mówić, tzn., że jesteście na to przygotowani. Nie wiadomo,
co się później w nas obudzi. To w nas będzie rosło.
Sprawdzać na skalach objawienia, jakie są.
My jesteśmy tym punktem, w którym się wszystko zaczyna i w którym się może
skończyć. Jak my byśmy tu przegrali, to ta druga wygra, bo ścierają się teraz dwie
idee pojmowania rzeczywistości, to nie jest zło, ale inność.
Jan, PBZ tworzy przeciwwagę. On najukochańszy Syn oddał całą Moc, kiedy
zrozumiał pewne błędy. Przeciwwaga temu totalnemu podporządkowaniu siłom
ciemności. Nowe Prawo wprowadza podporządkowanie Światłości, bo nie ma innego
wyjścia. Odtworzyłem jedną rozmowę z Siłami Ciemności, żebyście
zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi:
„Jesteśmy dla ciebie złem w czystej postaci, jesteśmy tym co nienawidzisz i
przeklinasz, jesteśmy tym co wniwecz obracasz wysiłki wszystkich wątpiących Ojca
jesteśmy koroną ich słabości i zwątpienia, początkiem drogi pojmowania prawdy.
Stworzeni w Ojcu, stworzeni w tobie kładziemy kres iluzji tego świata, która słabość i
lenistwo wynosi ponad moc i pracę”.
A tu człowiek jest przyzwyczajony do lenistwa duchowego, a oni, siły
ciemności o swoje cały czas walczą, pracują niszcząc ludzi, podłączając. Pracują,
wysiłek jest potrzebny, rozumiecie? W życie trzeba wejść i pracować. Jesteście
szczęśliwi, ok., te wasze świeczki dadzą płomień.
„ jesteśmy słowem tych, co na innych zrzucają obowiązek pojmowania, czym jest
szala dobra i zła. Ciągle ta duchowa gnuśność tutaj nasza wychodzi. Czynem tych, co
w duchowym lenistwie zaprzeczają idei braterstwa i miłości. Myślą kosmiczną, która
w bałwochwalskiej gnuśności wywyższa się ponad pracujące nad sobą wytrwale
ludzkie serce. Stanowimy, więc podstawę wszelkich zmian, stanowimy zmianę, która
odsiewa prawych i nieprawych w aktywnym wyborze. Gdy świat przekroczy granicę
równowagi, gdy niecność uchwyci energetyczną przewagę to my, z woli Ojca
zawładniemy tym światem niszcząc wszystko, co wyraziło się ideą jego powstania
łącznie z Nim samym. I nastanie mrok, który wszystko pochłonie, który obracając się
przeciwko Stwórcy przez jego śmierć ukaże mu nową drogę bez prawa do wolnego
wyboru. Jesteśmy, więc siłą, która podpowiada wszechrzeczy, że wolny wybór jest
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największym błędem w idei stworzenia. I mamy moc i mamy prawo i mamy chęci, by
zmieniać wszystko z góry do dołu i z dołu do góry, bo to, co na górze jest i na dole,
bo to, co robimy jest już zniesione. I Ogień Śmierci ten świat pochłonie. I twą ideę
tysiąckroć skrzywimy, a twoją pracę mrokiem spalimy”.
Uwaga, tu żarty się skończyły.
Nasze przybycie ma głębszy sens (od naszych) Biała Piramida jest w głębi, …
Ojciec tak bardzo kocha swoje dzieci, iż w danym im PWW pragnie by odnaleźli swoją
drogę i swoje szczęście nawet gdyby to oznaczało Jego kres. Dlatego Ojciec w swojej
miłości do nich ma złamane serce. Jeśli Multiwersum Lenariego zostanie wyzwolone i
Świat dla Odzyskanych wypełni się prawem, światłość zwycięży i serce od Ojca
podniesie.
Nasze przybycie tu ma wymiar kosmiczny. Teraz rozumiecie, czemu PBZ w tym
swoim najniższym swoim zejściu - bo są wyższe Jego obecności jest w mieście Oriin.
Jest wsparcie dla wszystkich, którzy zaczęli działać, tak naprawdę walczymy o siebie i
świat.
Z ciemnością będziecie mogli się kontaktować jak uruchomicie harmonię Boską
i będziecie mieć stałych pomocników, bo inaczej zetrze to was. To inna wibracja,
niszcząca dla was. Ktokolwiek z was uruchomi na stałe harmonię Boską będzie na
tyle doskonały, że sam będzie w tych obszarach pozostawał, ale to już jest
Mistycyzm.
- Światłość to są nasi po tamtej stronie, wszyscy od starych duchów z miasta Oriin po
Cherubinów po … Jana. Światło to kierowanie się na energie z Góry. Natomiast, jeśli
wchodzimy w Energie Boskie mamy kontakt tylko z Górą i to się zaczyna od artefaktu
i od Niego zależy, kogo przysyła do tych działań. Ludzie mają Wolny Wybór. Dlatego
mamy Moc Jedyną, Przeciwną, a złączywszy ją powstaje Moc Boska. Trzeba
w przyszłości uczyć inne cywilizacje, aby same zawalczyły o swoje szczęście. Od nas
zależy, jacy jesteśmy. Kiedy spotykamy Kowalskiego zamiast go opluwać za to, jaki
jest, mówimy ej Kowalski piłeś dziś? nie? - no to chodź. Jak będziemy po ciemnej
stronie, oni nas będą wspierać jak po naszej nasi nas będą wspierać, ale trzeba być
aktywnym. Dobro musi kochać, a nie udawać, musi popracować, a nie lenistwo,
jeszcze raz nie lenistwo! Aktywność twórcza, kreacja jest poprzez myśli. Jak
osiągniecie pewien poziom, wchodzenie w tamtą stronę, to będą objawienia
klarowne.
Jak można ulec objawieniom, jak one godzą w człowieka. (Nowa skala
zagrożenie/wsparcie).
Oni potrafią otworzyć kanał w człowieku, szokujące. Jedyną obroną jest „A co ja się
będę zastanawiać - mam czyste myśli, kocham Kowalskiego” – i wszystko znika. Jak
się pojawi zniechęcenie, sprawdzić się i oczyścić.
„Uczyńcie ze mnie Mistyka” – jak kogoś to kręci i chce działać w tamtych
wymiarach. W przyszłości 60 % naszych działań będzie związana z siłami przyrody.
Po to jesteśmy, by zmienić oblicze planety, to bez tego byłoby niemożliwe. Moc
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istnienia jest wszędzie. Nasze wejścia w to, w 11.11 robi Góra, od nas to nie zależy.
Bóg to uruchamiają, Duch Święty, Matka Boska.
Możemy być przygotowani, a do końca życia mogą powiedzieć nie. Im większe jest
korzystanie z Mocy Istnienia, tym jesteśmy skuteczniejsi. Musimy nad sobą
pracować, żeby dojść do 10, moc jest tu bardzo ważna.
Dusza – jak Góra pozwoli – może się wcielić w ptaka, bardzo rzadki wypadek.
Zwierzęta wzmacniają się energetycznie, a Dusz w nich jest parę, 3, 4, 5 dusz.
Jak macie jakieś zwierzątka w domu to pomagacie. Zwierzę rodzi się ze swoją duszą.
Dusza ta, która wymaga wzmocnienia może być miesiąc i to wystarczy, a może być
całe życie. To jest takie wejście jak do jadłodajni. Te Dusze nie mają się gdzie
wcielić, mogą przetrwać. U mnie w małpce siedzą 4, a jedna jest Duszą mordercy i
się wzmacnia, bo inaczej byłby już po tamtej stronie.
- Jak wchodzimy do Zdroju Życia, oni to nazwali szyfrem istnienia. Genetyka
naszego ciała się zmienia i fizyczność też i możliwe jest dłuższe życie, ale to nie
spowalnia procesu starzenia się. Jak jesteśmy w Źródle Życia, odtwarzamy się,
cofamy czas. A proces starzenia cofnięty i znów leci, cofnięty i znów leci. Pewne
kryteria są potrzebne, żebyście mogli z tego skorzystać. Musimy mieć własną 21 poz.
żeby to w pełni działało. Pytać, kiedy zacząć? Jak już zaczniecie trzeba do Zdroju
Życia wchodzić 2-3 razy dziennie przez 2-3 tygodnie. Potem 1-2 razy przez 2-3
tygodnie, potem jeden raz dziennie do końca życia. Zdrojów Życia jest mnóstwo, one
są powiązane ze Źródłem Życia. Źródło Życia jest zawarte w łonie, tam gdzie powstał
Bóg, gdzie Duch Św. zrodził Boga. Na początku pokazywali mi Św. Graal, Graal z
niego się piło, a potem w wannę się przerodziło taką dużą i często jest tak, że albo
kipi, albo wodospad się robi. Zdrój Życia mamy też w mieście Oriin. Jak wchodzimy
do Iglicy, to też tam możemy sobie wskoczyć do Zdroju Życia i to tak wygląda, że
niby są skały, a nie ma, takie lekko przymglone, tam jest wodospad i tam się pływa.
Bycie tam, żeby odbudować się, regenerować to jedno, ale dojście do takiego
poziomu, żeby móc przebudowywać ciało i to się wiąże z długością życia, bo Zdrój
potrafi długość życia do 300 lat przedłużyć. To już jest kolejny poziom tego
przetwarzania energetyczno-duchowego. Człowiekowi karmicznemu nie będzie to
nigdy dostępne. Jak poumieramy, tak to się na nas skończy. Przyjdzie taki czas, kiedy
na nas będą patrzeć jak na jakichś mutantów. Będziemy mieć talizmany, które
pozwolą nam wejść w tamte obszary. Nie wszystkie talizmany będą mieć Duszę. Jest
strażnik talizmanów, pieczęci oni to tak nazywają. Najniższy talizman, który zawsze
działa wstawia was od razu do Iglicy. Nie ma już Kręgu Ognia, bo on jest w tym
zawarty. Nacisnąć talizman i poczekać chwilę. Głowica, Iglica są mieście Oriin, to jest
przejście. Jest Oaza Spokoju, niebywała do medytacji, tam jesteście odizolowani,
totalnie samotni. Jak na filmie widziałem w Jeruzalem te skały to Jezioro Radości – to
jest to samo. Jak wejdziecie do Oazy Spokoju, tam możecie się z Jezusem spotkać,
przyjdzie. Tam możecie dostać podpowiadacza wewnętrznego, wszystko się tam
kształtuje. Oaza Spokoju to wspaniale miejsce (mamy tylko powiedzieć do Oazy, do
Zdroju Życia i koniec. W Zdroju Życia macie się regenerować).
Jezioro Radości to jakby tam była grota i jezioro, za dnia dbacie o ciało
energ. nie tylko fizyczne. Ta, co dokładnie widzi opisywała jak np.: wygląda żywność
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(bo ja to tak nie widzę, moje córki lepiej). Mięsa nie jadła w ogóle. Okazuje się, że to
mięso, co leży w chłodniach itd. ma w sobie tyle larw, glisty od cienkich do grubych,
to wszystko niefizyczne jest, a energetyczne. Stąd w człowieku te różne pasożyty.
U nas słowo jest jedno – pobłogosław Ojcze te dary – tylko się to zrobiło, ona
mówi: nie ma! była zaszokowana ! Ona opisywała stwory energetyczne np.
przyklejają się do autobusu, czy do auta i to potrafi przenikać i osłabiać ludzi. Matka
z nią przyjechała, bo nie wiedzieli, czy oddał ją na leczenie czy co. Jak ona zaczęła
wiedzą sypać to się w głowie nie mieści.
Ja, jak z modlitwy wychodzę to wiele rzeczy nie pamiętam, jak ze snu. Jest
Wrzeciono Czasu. Możemy prosić, żeby się dla nas otworzyło, wtedy przeskakuje
się w sceny z przeszłości, przyszłości, warto.
Jest miejsce zrodzenia Ducha Ludzkiego. Pokazali jak to leci. Byłem tam parę razy.
To jakby duchowy wulkan, jakby kula energii mknie i znika i wiadomo, że w tym
czasie zaczyna gdzieś swoje życie.
Modlitwo-medytacja ;
Dopóki my nie zrozumiemy, że to my jesteśmy pępkiem świata i to my mamy być
szczęśliwi, my jesteśmy początkiem wszystkich intencji, musimy zdać egzamin z
Prawa Duchowego. My jesteśmy podstawą.
- Na koniec działań dla zabezpieczenia mówimy „wypełniam Duchem Św.”.
- Wypełniamy się Światłem i schodzą Oni, Światłość. Jak Oni działają to np.: energię
komórkową ustalają prawidłowo.
- Jak jest ostatni artefakt to nasza moc rośnie w Mocy Istnienia.
- Od kiedy został wprowadzony artefakt liczy się słowo, nie musimy wiedzieć co i jak.
Oni schodzą i działają.
- Zaufanie – my, Oni, nic więcej, wszystko działa w tle.
- Światłość tor komunikacyjny, chłopcy działają. To jest poruszanie mocy istnienia
przez naszego Ojca.
- Kanał do DŚw. i Artefakt do mocy istnienia.
- Jesteśmy strumieniu, jesteśmy podłączeni pod przestrzenie, to tak jakbyśmy tam
byli i jak odsłuchujemy, to gdzie nas nie było, to jest tak samo jakbyśmy byli !
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Modlitwa 13.09.2008
Powoli będziemy się zatapiać w modlitwie. Energie schodzą, rosną. Przynoszą
Księgi Zwierzeń. 29 osób tak nad sobą pracują, że będą mogły dzisiaj wpisać w nie
swoje życzenia, cele życiowe. Jak się nad sobą pracuje, to w tych księgach można
więcej rzeczy wpisać i to się stanie, kwestia czasu, ale również waszej mocy. 51%
energii płynie od was. Kiedy macie większą moc, więcej nici – Oni mogą więcej
zdziałać. Przyszli z papierami, możecie podpisywać. Zapadamy się w sobie. Jak
zaczynam ziewać tzn. że energia leci i jest dobrze. Powoli się wszystko wymazuje, a
Wy stajecie się wspomnieniem. Tworzą się bloki, zapisy – coś, czego nie rozumiem.
Pokazują korytarz, który jest w Świątyni Serca, nie musimy, więc po schodach iść,
wszyscy zostali „podkręceni”. Po lewej stronie Wieczernik, następne drzwi są całe
ciemne. Trzecie drzwi – Jezioro Radości, a ostatnie drzwi na wprost wejścia to jest
Oaza Spokoju. Jakaś osoba energicznie nawołuje wszystkich, żeby weszli do Oazy
Spokoju. Za tymi przezroczystymi drzwiami mieszka Moc. W tej mocy powstał obraz
Matki Boskiej – symbol Ducha Świętego. Matka Boska rozkłada ręce zapraszając nas
do Oazy Spokoju. Z Mocy poszła tam - do tego miejsca – energia, jakby światełko na
to miejsce promieniowało.
Już jest Oaza Spokoju. Są tu duże grube kamienie, pół metra wysokości, tak
jakby ktoś je zawlókł – i na nich się czasami siedzi. J teraz na jeden z tych kamieni
pada światełko, pokazują na książkę, która się otwiera. Są jakieś sceny, jakiś zapis po
lewej stronie. Można podejść i w tek książce wyczytać coś, co tyczy się Waszej istoty.
Mówią mi: ty też idź i czytaj. I tu jest nie tylko przeszłość. Co tam jest? Czy
chcę, czy mi się wydaje, że chcę. Książka jest i otwarta i zamknięta. Okazuje się, że
intencje mogą być pomieszane, choć pychy już nie ma. Mówią, że intencje się
odczytuje, sprawdza się. W książce obrazy się zmieniają w zależności od intencji,
tworzy się inna rzeczywistość. Żebyśmy się nie zniżali do intencji czysto
energetycznych, mimo, że nam to zapewnia szczęście, spokój, współistnienie z
innymi ludźmi. Wiąże się to z przemianą Ducha i czystości Duszy. Róbmy tylko to, co
jest przydatne dla całości, dla jedności. Jeżeli ktoś wychodzi przynajmniej z intencji
przemiany, to ma Moc w budowaniu kanału, przez który Oni mogą przechodzić.
Przydatność Bogu jest tylko w tej czystej intencji i przydatność Siłom Wyższym.
Żebyśmy, świadomie żyjąc, mając intencje rozwoju, przydatności duchowej, służyli
ziemi, która bardzo potrzebuje naszej świadomości.
Są jakieś Istoty Ziemi, które nie mają moralności boskiej. Jak my mamy już
opanowane współistnienie z siłami przeciwnymi w kosmosie, nie zdajemy sobie
sprawy z tego, że są jakieś Istoty, które mają nam przerwać rozwój. I tu skierowanie
do mnie, żebym się mocniej tym zainteresował, że mi już to mówili. ……pokazali
ciemną postać, która wzięła tę księgę i wyraźnie widać taki ból, jakbym był bezsilny,
bym chciał, żeby ta księga wróciła, a ta postać nie zwraca na to uwagi. Odzywają się
przyszłe Istoty żywiołów. Każdy żywioł ma swoją częstotliwość i jest podpowiedź,
żeby wchodzić w częstotliwość konkretnych żywiołów.
Żebyśmy znaleźli się w środku tajfunu, a w środku będzie spokój, te żywioły
wokół nas zapewniają współistnienie z Istotami Ziemi, Kosmosu. Łączyć nie dzielić,
zrozumieć stronę ciemności, być wielką wolą Boga, ćwiczyć światłem światłości.
Takie jest wezwanie.
Mówią, że są w stanie pomóc nam energetycznie, tak się bardzo umocnić,
żeby uaktywnić wszystkie nasze punkty mocy i stworzyć taki energioobieg, jakby
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krwioobieg. Jest serdeczna prośba o współpracę z nimi, świadomą. Są zapisy
duchowe, duszebne i w ciele fizycznym. Duch ma swoje cele , wyrażane przez Duszę,
ale ciało w tej rzeczywistości może obrać inną drogę, zupełnie przeciwną intencjom
Ducha i wtedy zaczyna się wewnętrzna męka. W tej książce odczytamy, czego tak
naprawdę chce Duch, Dusza i My. Mogą być rozbieżności w intencjach. Wtedy
uruchamiamy to, po co tu jesteśmy. Chodzi o czystość intencji. Dotrzeć do pierwocin
intencji.
Położyli drugą Księgę. Abyśmy pamiętali o łączeniu się z sercem Planety.
Wszystkie bogactwa tej Planety, nawet materialne zostaną przed nami odkryte w
momencie jak będzie szczerość intencji współdziałania z Planetą. Jest pokłon w
stronę tych, którzy już pracują z siłami natury. Pokazują wszystkie żywioły, żebyśmy
pamiętali, że możemy się uchronić przed wszystkimi żywiołami i że możemy mieć
bardzo duże wsparcie. Pokazują jak zapewnić równowagę. Wlecieć do wulkanu – to
może być symbol serca Ziemi – to są czerwone energie, pozwolić tym energiom się
ustawić.
Stajemy się takim olbrzymim pomostem, między sercem Ziemi, a prawdziwą
świadomością, samą istotą istnienia. Bo co na Górze to i na dole.
32 czakramy są połączone z Piramidą, z Oriinem Zachabiego. Tam na
jednej ze ścian wszystkie te czakramy są połączone. Ziemia kontaktuje się z tamtymi
przez przemiany. Z poziomu Piramidy będzie można wpływać na to, co się będzie
działo w ziemi.
Kolejna księga się otwiera i cały czas lecą kartki. Zamknęła się. Była to Księga
Początek Działania. Pojawiła się kobieta. Jak jest przy Księdze ma czarne włosy,
jak odchodzi, ma blond włosy. I to jest tak, jak inspiracje są czyste – to ona przy
księdze ma jasne włosy, jak nie są czyste – to jej włosy są ciemne. Teraz jest Krzyk
Orła. Ciężki, wielki, silnie drapieżny ptak. Mamy intencje, ale one wymagają
inspiracji. Chcesz to musisz jeszcze wiedzieć jak. Orzeł podpowiada: zaczęło się
właściwe działanie. Potęga tego Orła świadczy, że robicie coś dobrze, albo nie.
Pokazane Sokole Oko, jakbyśmy robili tarczę, a w środku niej to oko. Jak jest czysta
intencja i właściwe inspiracje, my o tym nie wiemy, ale jak zaczyna się wielkie
energetyczne powstanie nowego i Orzeł to symbolizuje.
Michał Anioł mówi: ostrożność, uwaga, ochrona, chodzi o ostrzeżenie.
Zaczynamy widzieć jak trzeba działać, to znaczy to Sokole Oko na środku czoła,
oznacza moc zmian. Teraz wszystko kasują, to tak jakbyśmy zrozumieli pewne
rzeczy. Intencje, inspiracje uruchamiają potężną moc zmian. Wiemy już też, że mamy
– jak nie możemy się rozeznać, bo nie trzeba – wskakiwać w Serce Planety, w jej
przestrzenie, by nas po prostu tam ustawiali.
Wychodzimy z Oazy Wzrostu. Talizmany się pokazują. Talizmany które
dostaniemy są połączone ze Strażnikiem Talizmanów. Nie wszystkie mają Duszę.
Jest pakiet talizmanów – chwytacie i już jesteście.
Moc stoi, ta wielka siła i kieruje nas tu, naprzód, Jest tak, jakbyśmy się
rozdzielili i szli do różnych drzwi i tak jakby jedno światło powstało. My
przyzwyczailiśmy się szukać tych miejsc na zewnątrz, a one są w nas – przestrzenie
duchowe są w nas. Ciekawe to było rozeznanie. Otworzyli drzwi tam, gdzie jest
Jezioro Radości. Tak jak kiedyś grupa wchodziła do wody, a ja nie umiałem tam
wejść, tak dzisiaj wielu nie potrafi wejść. A mocy zmian nie uruchomicie, jak nie
będziecie w życiu szczęśliwi, jak nie będzie radości. Intencje, mówili. Inspiracje,
mówili i teraz tak, jakby Dusze za Was ściągają ubrania i wchodzą do wody, badają
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wodę czy jest ciepła i wszyscy są już rozebrani. Pozwolić sobie prowadzić się
własnemu sercu, własnemu Duchowi, zobaczyć jak powinno wyglądać, wyłączyć
logikę i zobaczyć, co nasz Duch przez waszą Duszę tak naprawdę chce teraz robić i
on nam podpowie, zainspiruje nas. Intencje mamy czyste. Popatrzmy jak się cieszyć,
co sprawia nam radość. Musimy to odczuć, będą podpowiedzi.
Ania: Dusza podpowie, wskaże. Duch drogę namierzy, Moc poprowadzi, tak się
działa jak się wierzy.
Podpowiadają mi żebyście to czuli i żeby w jedną ze skal to zadanie
wkomponować, by to był nasz wspólny wkład do tego, z czym cały czas się pracuje.
Podpowiadają, żeby już z wody wychodzić. Wypada ta czara z korytarza widzę,
że główny nurt nie kieruje się do Wieczernika – jeszcze gdzie indziej podąża. To tak
jakby to wypływało poza miasto Oriin, jakby były przestrzenie, też duchowe, ale nie z
miastem Oriin związane. Tak jakby ten strumień nasz, te energie szły zupełnie gdzie
indziej. Idzie to w dół, ale nie chodzi o Planetę - a może i troszeczkę. Jest taka wielka
Istota, mędrzec, który siedzi przy stoliku, pisze, tak jakby czekał, nie zwraca na nas
uwagi i ten strumień wchodzi jakby w tego mędrca i jego oczyma patrzy na całość.
Kim on jest nie wiem. On pisze, że każdy ma to, po co tu przyszedł i to ma mu
dostarczyć najwięcej radości. Trzeba być szczerym wobec siebie i swojej Duszy. Oni
nie mogą podpowiadać, bo próba nie będzie zaliczona . Odpowiedzą na wszystko, o
co się pytacie. Jakby podpowiedzieli, człowiek nie rozwinie w sobie energii, nie zaliczy
próby, czegoś nie uruchomi. Jak zadajemy właściwie pytania tzn. że to uruchamiamy.
Mędrzec się odwrócił i patrzy na nas, jakby chciał powiedzieć, żeby być uważnym na
próby, bo one będą, ale my coraz bardziej będziemy ich świadomi, załapiecie to,
kiedy będą próby, jakie, kiedy i co i jak. Wy się do tego przygotowujecie. Znowu się
wycofuje wszystko do tego korytarza w Świątyni Serca.
Po schodach schodzimy w dół. Idzie się tędy na miasto. Jest prawie
opustoszałe, ale już się pojawili, a my idziemy jak w pochodzie 1-szo majowym, Oni
witają nas i cieszą się, że jesteśmy. Idziemy naprzód do jakiegoś celu, jakby były
takie łukowate, ogrodowe przejścia, okwiecone. Jest fontanna z wodą, coś w niej
pływa, ktoś coś wrzuca do niej. Niektórzy z nas siadają i jakby był przewodnik i on
opowie następną historię. Ktoś wszedł do połowy do wody i szuka w niej czegoś. O!
wyciągnął pieniążek. Jakby ktoś, kiedyś wrzucił go na szczęście, na powrót. Wkłada
ręce i wyciąga więcej pieniędzy. Rzuca to jak na wiatr: ma, a nie potrzebuje. Ładnie
to pokazali. Złoto tam jest, a on stanął na murku tej fontanny i patrzy w górę, a z
góry tak jakby promień słońca spalał wszystko co tylko może iść, jakby wybuch na
słońcu i to co tutaj przyleciało i cały czas wali w niego ostro, a on taki radosny
patrzy. To jest taka podpowiedź, że największe bogactwo płynie stamtąd, tam jest
moc, a to, co jest w fontannie, to tylko z tego przychodzi. Cała postać tej osoby
znika, rozpuszcza się, staje się światłem, Wszystko się tutaj roztapia. Jak człowiek
uzyska tę moc, zjednoczy się z tym wszystkim, to bogactwo jest tylko jednym
malutkim elementem tego wszystkiego co jest do spełnienia potrzebne, należy tylko
sobie zażyczyć. Dopowiedzieli, że o to chodzi. Znów przyszli z tymi kartkami z Księgi
Zwierzeń.
Wy sobie dzisiaj zażyczycie, że kasa ma być, bo to jest potrzebne. To nie jest
brak pokory. Wy jesteście ludźmi, macie być szczęśliwi, a do tego potrzebne są
finanse na nowe siedlisko, na to, na tamto, bo wy będziecie tu wzrastać i
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promieniować. Tu stworzycie cudowne miejsce, swoją przestrzeń życiową, dzięki
czemu będziecie się kontaktować z górą i będziecie przez to szczęśliwi naprawdę i to
jest właściwe.
Bogactwo może być również skierowane w przyszłości – mówię o mistycyzmie
– na pomaganie innym. Wykorzystacie to do zmiany tej rzeczywistości. Energetycznie
musimy zapewnić sobie tu obfitość. Zmieniamy wszystko tak, jak Góra sobie zażyczy.
I to nas podkręca, bo tak jest wtedy cudownie. Jak określiliśmy sobie cel, prośbę –
żeby sprawdzić z jakiego poziomu są intencje, z im wyższej półki, tym lepiej będą
zaspokojone nasze potrzeby. O to chodzi, żeby otwierać serce, kierować się na
światło, a cała reszta obfitością sama przyjdzie. Skoro 29 osób tutaj może podpisać
papier na kasę, tzn. że Góra w nich to dostrzegła. Podpisujcie, bo zachęcają do
podpisania. Bo tak ma być.
Klapnięta Wielka księga, a teraz znowu otworzyli, tak jakby to, co chcemy, już
tutaj było zapisane. Położyli tę księgę na stole. 2 osoby są zachęcane do odczytania.
Ta księga ma ciemniejszą stronę i jaśniejszą. Jaśniejszą ma odczytać jakiś mężczyzna
po mojej lewej stronie, ciemniejszą ten naprzeciwko. Stanęła postać za tym tu
przede mną i coś czyści i nakłada mu na głowę. Natomiast ta jaśniejsza część z
książki wpływa do mężczyzny po lewej stronie tam gdzie tych dwóch siedzi, tak jakby
Było przez nich rozumiane. Pokazali Jezusa, który ma rozłożone ręce, a więc to się z
czymś poważniejszym wiąże. Ciemna rzecz to jest na pewno forma tego wszystkiego
co nadchodzi, co chce to zniszczyć . To jest tak, jakby za miastem Oriin istniała
ciemna przestrzeń, która by chciała to wszystko pochłonąć. Natomiast to, co jest
jasne, tu przez nich, tych dwóch z rąk Jezusa schodzi i promieniuje, jakby 2
rzeczywistości. To z jego rąk idzie i zmienia, tworzy coraz więcej nowego, a to z tyłu
ciemne stara się pochłonąć z tego nowego, tworzonego, jak najwięcej. Teraz Jezus
się odwrócił, ręce ma w tamtą stronę wysunięte i zaczął powoli znikać. Nie zatrzymał
tego, co tam jest. Czemu? Bo tu przestał doglądać i patrzeć na to, co się działo. My
mamy więcej uwagi poświęcać na zmiany w nas, na to by być filarem tego światła
niż się na razie zastanawiać nad tym, co tamci robią. Moc musi być w nas, wtedy
zaczyna promieniować serce. Teraz Jezus zaczął się cały obracać i kula światła
powstała. I wiecie co? Z tej kuli światła poszły same talizmany. Cały czas to się kręci
i wypadają na was. To są przepustki na wejście do tego, co z tej siły płynie. Teraz
pokazują wodospad, gdzie jest Zdrój Życia i to tak lunęło i ta woda zamiast wniknąć
we mnie, jakby popłynęła do nas i przed nami się zatrzymała i zamarła. Rękę można
w to włożyć, ale nic nie czuję. Czemu to zamarło? Tak jakby czegoś brakowało, jakby
czekało na uaktywnienie. Teraz ktoś przyszedł i majstruje coś przy nas i przy tym,
tak jakby to mieli uruchomić. To zaczyna znikać tak, jakby się cofało. Teraz pokazują
coś na kształt wielkiego jacuzzi. Tam ktoś siedzi. Pierwsze osoby tutaj wchodzą do
tego jacuzzi, płyną i płyną gdzieś jakby na dół oceanu, ale to tak, jakby tam nie było
wody, jakby to było przejście do innego świata. Pokazują, że leżą w takich jakby
sarkofagach, ale to jest uniwersalny kod, uniwersalny wzór, tak, jakby tu był zapis
energetyczny każdego z nas – i to zapis doskonały. I znowu pokazują kąpiel w Zdroju
Życia. To chyba chodzi o taka podpowiedź, że jak się tutaj wchodzi, to cały czas jest
ta przebudowa, czyli nasze wzorce energetyczne – jak mówią – fizyczne i inne są po
prostu w tym jednym miejscu i stamtąd to czerpiemy. Oni ten proces nazywają
odtwarzaniem. I teraz postać z dołu z sarkofagu powstała, ale nie wyszła z tego
wzorca energetycznego. Ten jego kostium energetyczny, ta jego doskonałość jest w
nim. Stoi i patrzy, a to jest jeden z was. Jest taki hermafrodytyczny, zwiewny,
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delikatny, szczuplejszy, jest jakby UFO, jakby totalnie kochający, jakby z innego
świata, patrzy na mnie i już nie postrzega mnie tak jak dawniej. Ta Istota jak
przyszły te wzorce się zmieniła i się rozpuszcza. Czyli to się wiąże ze zmianą
postrzegania świata. To całe odtwarzanie, kąpiel w Zdroju Życia zmienia duchowo,
duszebnie, fizyczno-energetycznie.
Mówią, że wizji już nie będzie, zamknęli ręce, mówią, że to koniec. Wasze
Dusze już wstają, zadowolone. Medalików jak u Cyganów, aż dzwoni. Wstają i śmieją
się.
Czyli to, co dzisiaj było, to znaczy, że mamy wycofać nasze myślenie i pozwolić
się wypowiedzieć Duchowi, własnemu Duchowi, żeby wypowiedział, co i jak.
Sprawdzić intencje – 3 poziomy i już będziecie wiedzieć, co i jak. To warte, bo jak się
okaże, że nie są do końca te najwyższe! Cała obfitość – powiedzieli – przyjdzie od
Boskiego Światła. Jak ktoś chce być bogaty i chciałby do tego duchowość
wykorzystać, w ogóle tego nie osiągnie.
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WARSZTATY 25.10.2008 RUSINOWICE
Ludzie nie bardzo wiedzą, co to jest ludzka energetyka. Połowa z osób
modlitwę traktuje jako zabawę energetyczną. Nie trzeba tam chodzić, żeby sobie
pomachać rękami. To już macie i to działa. Jednakże działa wtedy, jak jesteście w
harmonii energetycznej, dlatego dzisiaj zaczniemy od początku - żeby zdać sobie
sprawę.
Teraz, jak wam się tworzy moc, w tę moc wchodzi też Moc Istnienia, to jest
coś, z czego wszystko się wykluwa. Duch Św. w zależności od wielkości parametrów,
potraficie też już uzdrawiać. Ostatnio ta poprzeczka sięgnęła Góry, bo to wychodzi
10.8, 10.9 i to jest szczyt wszystkiego co ktokolwiek jakimikolwiek siłami jest w
stanie to osiągnąć. Do 11.1 wynikać już będzie z waszej doskonałości. Cokolwiek,
kiedykolwiek robicie wymaga waszej harmonii energetycznej. Wszystko jest
energetyką, a do ludzi to nie dociera.
Pokochanie to nie jest tylko słowo, to jest określony poziom wibracji.
Wyobraźcie sobie, że są takie światy, gdzie taką samą energię uruchamiają w inny
sposób. Chodzi o to, byście w tym układzie psychicznym zjednoczyli się sami ze sobą.
Odrzucamy teraz modły i przyjrzyjcie się tej energetyce, czyli powtórka z rozrywki.
Jak jest świadomość, umysł, pod umysłem myślenie, pod świadomością ciało
energetyczne tu jest pole energetyczne - jak jest 100 % harmonii cały czas tj.
minimum, to przepływ harmonii jest swobodny. Dlatego Jogananda 20 lat w dziupli
pod ziemią siedział i inni, żeby wypracować w sobie harmonię energetyczną, a
wiadomo jak te siły działają, żeby im się to nie udało. Jak jest harmonia
energetyczna, jest połączenie Duszy w tym wymiarze, czyli umysł ze świadomością
działa. Czyli nici, co podpowiadają jak wygląda ta rzeczywistość jednocześnie łączą
się z umysłem, umysł tutaj styka się z myśleniem i nagle się wie rozwiązania na
poziomie Duszy. Uwaga Duch jest u góry. Wejdźcie w harmonię boską, żeby
utrzymać, co najmniej poziom harmonii duchowej, by włączyć się do rozgrywki
ducha, bo tylko Duch ma wejście do najwyższych wymiarów. Tylko poprzez Ducha
możecie wniknąć do obszarów, gdzie jest Stwórca, Bóg i cała reszta. Inaczej to jest
niemożliwe. Możecie tylko ściągać niektóre informacje, ale nie doświadczycie stanów i
nie zapiszecie w sobie określonego wzorca energetycznego. Zauważcie, że jak się
czegoś doświadcza, to łatwo się w to wpada i człowiek pozostając w tym stanie nagle
pojmuje. To, o czym mówią, dotyczy tylko i wyłącznie waszej jedności z własną
mocą, z własnym Duchem i tak naprawdę to jest dopiero początek za wami, a wy,
niektórzy, nie możecie nawet utrzymać harmonii energetycznej. Żeby to osiągnąć
trzeba zaliczyć od pokochania siebie po miłosierdzie. To jest podstawa, bez tego
kompletnie nic nie zrobicie.
Pamiętajcie, człowiek tutaj jest pod obstrzałem sił ciemności. To jest
naprawdę bardzo poważna sprawa. Ciało z Energii Jedynej i Przeciwnej zostaje
wycofane, przychodzi ciało z Energii Zupełnej, a po jakimś czasie wraca znów ciało z
Energii Jedynej w tym samym poziomie. Jest to bardzo ważna rzecz, dlatego, że
przed tymi podstawowymi atakami jesteście chronieni, przed siłami demonicznymi,
kapturowymi. Przyjdzie siła demoniczna, kapturowiec i nie może w was wejść i
odchodzi. Pozostają im ataki przez innych ludzi. O tym pamiętajcie. Nie mogą już do
was inaczej wejść. Coś będzie jeszcze dla was przygotowanego, ale nie wiem jak.
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Atak przez innych ludzi, przez linie wymiarowe jest tylko ze względu na słabości
człowieka.
Jak wy jesteście energetycznie ustawieni zapominacie o wszystkim. A ludzie
się mnie pytają, a czemu on jest taki, a czemu on tak zrobił? Nie ma to żadnego
znaczenia. Patrzeć trzeba na siebie i co najważniejsze, nie dużo trzeba zrobić.
Wejdźcie w harmonię względną o to wystarczy, by nikt nie mógł nas załatwić.
Oczywiście, jak ten poziom będzie wyższy, to jest lepiej. I tak przychodzicie do domu,
Boże chałupa mi się pali, partner odszedł, bank mnie okradł i wtedy poziom harmonii
może spaść niżej energetycznie, czyli będzie nie 100 % , a 90 % i już idą ! Więc
modlitwa i jeszcze raz modlitwa i co bardzo ważne rozpamiętywanie wczorajszego
dnia. Konsekwencja raz jeszcze! To wcale nie jest trudne osiągnięcie podstawowego
poziomu energetycznego. Wystarczy trochę popracować. Jakbyście się odczytali na
skalach, to ze wstydu byście dalej nie odczytywali. Możecie poziom energetyczny w
najgorszym wypadku przerobić w ciągu 4 tygodni. Życie leci, nici działają, tu w tej
rzeczywistości robicie wszystko. Wycieczki po tamtym świecie to i tamto, a harmonii
energetycznej brak. To jest podstawa! Dzisiaj powiem dokładnie, co zrobić by zostać
Posłanym, od A do Z tak, byście nie mieli wątpliwości, że to jest możliwe. Czy do
tego dojdziecie, nie wiadomo. Nie każdemu to jest pisane. Wystarczy harmonia
energetyczna i duchowa, by być tym filarem.
Muszę przypomnieć, co tak naprawdę nas na ten świat sprowadziło. Nie jest
za dobrze. Ten świat jest tak skonstruowany w tej chwili, że naprawdę starają się
zrobić wszystko, żeby uwalić świadomość całego gatunku. Jeśli to zrobią, to nasze
oczko naszych możliwości ma około 40 lat. Jeśli w tym czasie uwalą ludzką
świadomość, wszystko przepadnie. Ziemi jest 9 rodzajów, 9 rzeczywistości jakby
w takiej jednej duchowej przestrzeni. W jednej z tych rzeczywistości walkę
przegraliśmy. Żartów nie ma. Może ktoś powiedzieć: a co mnie ta walka obchodzi?
Otóż, jeśli przegramy tę walkę, wszyscy pójdziecie do piekła. Wiecie czym jest
piekło? To jest inny porządek rzeczy. W czasie II wojny człowiek z człowiekiem
kierowany przez Siły Demoniczne się ścierał. Naród niemiecki przez Hitlera i jego
ekipę był kontrolowany z poziomu świadomości - Mag. Po to Strażnik Ciemności
wchodzi w ciało człowieka, żeby go z niego wyrugować, przejąć kontrolę, wtedy
wpływa na 50-70 tys. Ludzi. Wystarczy uchwycić taką klikę, innych podporządkować
w tych strukturach i opanowują wszystko. Naszym obowiązkiem jest zrobić to samo,
ale nas jest garstka.
My mamy większą moc, dużo większą. Przez te ciała z energii zupełnej, które
są na poziomie 23, 24, każdy z was może wpływać na świadomość do kilkuset tys.
ludzi w ekstremalnych warunkach. Teraz wyobraźcie sobie: co z wami jest. Macie
moc, bo została wam dana, a wyłamiecie się, co będzie, czy się uda? itd. Albo taki
pokościelny z Koszalina. Tu to wszystko pojmuje, a do kościoła wali i szerzy to dalej.
Nie chodzi o świątynię, tylko o autentyczne papiestwo. A wiecie, że kościół pada i
kombinują, żeby z papieża zrobić Boga, ikonę taką, żeby podzielić w pseudo
sakramencie ludzi, żeby wierząc w papieża odcięli się od Boga i żeby przez tę ikonę
złączyli się z kościołem.
Wyobraźcie sobie, jak on ustawia w tej chwili kilkadziesiąt tys. ludzi. My tu
mamy dźwignąć ten świat. A nie jest wesoło. Żebyście zrozumieli, o co w tym
wszystkim chodzi, nim przejdziemy do powtórki z energetyki, którą przypomnę, a wy
będziecie mieć nagrane, nie będziecie mieć złudzeń, co do tego, że wielu się nie
modli. Bo staranie się jest OK., ale trzeba to fachowo robić i modlitwą jest tylko
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rozpamiętywanie wczorajszego dnia, a że przy okazji doświadczacie różnych innych
rzeczy tą swoją drogą.
Bóg, jak stworzył świat, to dał Wolny Wybór - nawet do kasowania Wolnego
Wyboru. Siła Boska, ten wielki cenzor, w tym najniższym zejściu trochę się zmienił Pan Przeciwieństw, tj. jeden z 12 Arlonów. Siły Lucyferyczne działają wśród
Stwórców, a Stwórców jest jak mrówek, natomiast Szatan działa w obszarach
cywilizacyjnych. Szatan przeszedł na stronę ciemności. Część Boga (to jest jakby
oddzielna istota) tam przeszła i jest strażnikiem tzw. ludzi pierwotnych. Wyobraźcie
sobie jak Ducha Ludzkiego się stwarzało w Ciszy, czyli tam gdzie ta cała idea była
zawarta, z której później Stwórcy korzystali. Stwórca nie stwarza Ducha
Ludzkiego, on się bawi klockami, Duch Ludzki ma swój pierwowzór. Wyobraźcie
sobie: Szatan ma tego Człowieka Pierwotnego w sobie, taka karta przetargowa i jak
zwyciężą nasi, to on powie, że go strzegł, jak zwycięży tamta strona - wykasuje to.
Bez dotarcia do tego pierwotnego wzorca nie jest możliwe w przyszłości
odtwarzanie nóg, rąk itd. Komórki macierzyste rozrastają się. Nie wszyscy wiedzą o
tym, że w obozach koncentracyjnych, kiedy robili doświadczenia na ludziach wykryli
sposób, co robić z medycznego punktu widzenia, żeby wszystko w człowieku
odrastało. Pracowali nad takimi przyspieszaczami, żeby ręka odrosła w ciągu 3 lat.
Firma Bayer to robiła. Są ludzie, którzy kontaktują się z duchami tych osób. Z obawy,
że ta wiedza pójdzie w świat, wszystkich ich wymordowali. Są tajne laboratoria, gdzie
ludzie działają, ale nie jest to człowiekowi ogólnie dostępne. Innymi słowy trzymają
człowieka w rozpadzie biologicznym, fizycznym.
Biologicznie modyfikowana żywność – wyobraźcie sobie – ma tylko
Energię Przeciwną. Nie ma nic Energii Jedynej. To jest śmierć energetyczna.
Jak dodajemy Energię Boską to od razu ożywiamy to wszystko. Niektóre osoby będą
odprowadzać takie larwalne istoty, które siedzą w powłokach ziemi, jak robaki w
jabłku. To one między innymi zarażają wszystko to, co jemy. Dlatego te pasożyty się
w nas gromadzą. Więc jest tak ważne oczyszczanie w Zdroju Życia, żeby to
skasować.
Tak jak kolega powiedział jemu pokazano, kiedy był w różnych stanach, że tak
zwana Pierwotna Energia, która w nas tkwi jest bardzo fizyczna, jest też zarażona
i trzeba ją stale wyczyszczać. Przez te stworki i inne energetyczne powiązania ta
energia jest dosłownie w ciągu dnia przykasowywana. To jest tak, jakbyście
uzdrawiali się, a przeciwdziałanie jest cały czas silne i jak nie zrobicie tego, na drugi
dzień nie ma zamknięcia, uzdrawiania, bo to jest skasowane. Po to jest Zdrój Życia,
bo trzeba dbać o ciało energetyczne. Jest uzdrawianie – ostatnio to przyszło –
duchowe, świadomości i ciała fizycznego. Tak samo z harmonią. My działamy z
poziomu duchowego, bo, po co nam 20 lat w dziupli siedzieć, a gdzie TV i piwo?
Harmonia jest też w ciele fizycznym. Jak my idziemy do ciała duchowego to
ona uspokaja ciało energetyczne, ale fizyczne w swojej pierwotnej, komórkowej
strukturze ciągle drga. Można na to wpłynąć. Tu, na czole są dwa punkty: 6-sty
czakram i …(?) czakra, taka mała między brwiami. Wystarczy dotknąć te dwa punkty
i jak już macie w sobie harmonię. Wprowadzić ją i powolutku ciało fizyczne zaczyna
drgać tak samo, autentycznie. Odczujcie w sobie odpowiedzialność, co w waszym
przypadku jest umiejętnością bycia szczęśliwym, czyli posiadanie stosownej do tego
wiedzy i utrzymanie tych poziomów. Świat naprawdę zaczyna się walić. Mówimy od
strony duchowej, a cały nasz wzrost tutaj padnie.
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Ludzie mówią: są światy materialne i one są najważniejsze. Nie. One są
najuboższe i na nich jest najmniej istot. Tak naprawdę wszystko, co żyje, to w
tamtych, duchowych wymiarach. Tutaj jest tylko szkółka, o taka jak w Rusinowicach,
tam stoi i to jest ten wszechświat, taki malutki w stosunku do całej przestrzeni jeden
budynek. Tak jest ze światami cywilizacyjnymi. Tak naprawdę bogate jest tylko tamto
życie. Tu się wszystko szkoli, tu się odbywa ta cała rozgrywka, bo tu jest panowanie
nad podstawowymi energiami. Same siły demoniczne mają taki poziom wibracji,
harmonii, dopasowany do nas, mniej więcej na poziomie 25-30 i kombinują jak
mogą, żeby sprowadzić was do tego poziomu energetycznego Wtedy jesteście dla
nich otwartą autostradą, a barierek nie ma, a oni jeżdżą czołgami po was.
Wykorzystują linie wymiarowe do tego, by was rozedrgać. Czy można
rozedrgać kogoś, kto jest czysty, kto nie ma słabości? Nie. Dopóki są słabości - bo ich
nie przepracowaliście, cała zabawa w resztę nie ma sensu. Przyczyny są w was,
chwilowa niedoskonałość. Kiedyś w Poznaniu cośmy tego bidnego Demona rozwalili,
a to nie wiedziałem, że on przestanie istnieć, a to przyszło tyle opr. z Góry. Prawda
jest taka, że Ojciec zarządził sprzątanie, naprawia tylko to, co dzieci zepsuły i stara
się.
Dzisiaj powinniście zrozumieć wasze powinowactwo do PBZ. Pamiętacie? O
Janie też mówiłem, ale odczucie jego energii jest istotne, ale to w przypadku
Świątyni Serca wam powiem. Czyli dzisiaj będzie takie zapięcie. Sprzątanie obejmuje
naprawę tego, co jest. Ja ludziom o tym nie mówię, ale my ze stroną ciemności tak
samo się kontaktujemy. To nie są wrogowie. To po prostu siły, które zdobywają
obszar na zasadzie przekupstwa, tj. proces Ciemnej Przemiany. Kowalski ma
działkę i ja mam działkę. Chcę mieć tę jego, bo ją źle uprawia i przekupuję go i mam,
bo Kowalski się na to godzi. Wszystkie Siły są zgromadzone tu wokół ziemi, wokół
tych 9 wymiarów, wymiarów, które oni przenikają. Wy przenikacie tylko 1 obszar.
Zobaczcie sobie w ilu rodzajach energii jesteście, w ilu wymiarach
jesteście, to będziecie wiedzieć. W jednym - bo to jest wasze zadanie. U mnie jest
tak, że jestem we wszystkich 9-ciu i trochę wiem gdzie się, co dzieje, bo ja mam 7
rodzajów energii, trochę więcej niż u was. To jest bolesne, bo o niektórych sprawach
nie można rozmawiać, tylko mówiłbym, a wy byście nie wiedzieli, o co chodzi. Po
prostu zbyt dużo informacji mam, a dzielenie się nie ma sensu, bo by wprowadziło
zamieszanie. Powiem wam to, co mi powiedzieli i co mam też wam mówić.
Doświadczenie Boga i Stwórcy też będziecie musieli dzisiaj zrozumieć. Trzeba się też
przygotować do wchodzenia w inne wymiary, bo możecie wejść i nie wyjść.
Uwaga, niesłychanie ważna rzecz. Słowa były kierowane do mnie, ale musicie
je właściwie odnieść. Walka dwóch porządków rzeczy: świata, który nazywamy
Piekłem - co dla nich jest cudowny, bo oni w tym wyrośli, ale tu mówimy o
prawdziwych siłach ciemności. Moor nie jest sam. Połowa Stwórców się za nim
opowiedziała i podobny mechanizm wcieliła u siebie. Szatan ich wsparł, ponieważ
widział, że ci, co są w PWW są leniami, natomiast tamci pracują na swój porządek
rzeczy. U nich to jest cudowne mieć struktury, podporządkowane itd. i nie myśleć.
U nas jest zupełnie inaczej.
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Uwaga oto, co powiedzieli:
Jesteśmy dla ciebie złem w czystej postaci, jesteśmy tym, co nienawidzisz i
przeklinasz (mówią tak, żeby stworzyć iluzję, próbują podkraść mi marchewkę)
Jesteśmy tym, co wniwecz obraca wysiłki wszystkich wątpiących w Ojca.
Jesteśmy koroną ich słabości i zwątpienia, początkiem pojmowania prawdy.
Stworzeni w Ojcu, stworzeni w tobie, kładziemy kres iluzji tego świata, która słabość
i lenistwo wynosi ponad moc i pracę.
Który Demon śpi? Dzień i noc was kuszą, zwodzą zasuwają na okrągło, budują
swoje struktury, a człowiek się „opindala”.
Jesteśmy słowem tych, co na innych zrzucają, czym jest szala dobra i zła.
Czynem tych, co w duchowym lenistwie zaprzeczają idei braterstwa.
Patrzcie na te kościoły, rzucą złotówkę - i znów żonę mogą bić, partnera, pić i tak pójdą do Boga, bo zapłaciłem za wszystko. W tym duchowym wszetecznictwie
nie będą się przyznawać do tego, że może istnieć inna struktura, bo gdybym się
przyznał, to oszaleję ze wstydu, a wiem, że w tym gnuśniactwie kościelnym nie będę
w stanie walczyć o siebie. Patrzcie, przyczółki – kościółek, kościółek, punkciki, idę
tylko w niedzielę, wyspowiadam się i wracam, by kraść, zabijać, bo tu Boga nie ma,
jest tylko w punkcikach.
A Anioł stoi i mówi : Czemu ty przychodzisz non stop się spowiadać i
grzeszysz, grzeszysz. Tu jest Bóg? Nie, Bóg jest wszędzie i wszędzie trzeba myśleć,
mówić i czynić tak, jak prawem zostało uznane myślą kosmiczną, która w
bałwochwalskiej gnuśności wywyższa się ponad pracujące wytrwale ludzkie serca.
Stanowimy, więc podstawę wszelkich zmian, stanowimy bramę, która, odsiewa
prawych i nieprawych w aktywnym wyborze. Gdy świat przekroczy granicę
równowagi, (a mamy pół na pół), gdy niecność uchwyci energetyczną przewagę, to
my z woli Ojca zawładniemy tym światem, niszcząc wszystko to, co wyraziło się ideą
jego powstania, łącznie z nim samym. I nastanie mrok, który wszystko pochłonie,
który obracając się przeciwko Stwórcy, przez niego śmierć ukaże mu nową drogę,
drogę bez prawa do wolnego wyboru. Jesteśmy, więc siłą, która podpowiada
wszechrzeczy, iż wolny wybór jest największym błędem idei Stworzenia.
I cudownie mi zaśpiewali na koniec:
I mamy moc i mamy prawo i mamy chęci, by zmieniać wszystko z dołu do góry i z
góry do dołu, bo to, co robimy jest już zniesione. I ogień śmierci ten świat pochłonie.
I twą ideę skrzywimy, a twoją pracę spalimy.
Jak oni zwyciężą, prędzej czy później - to was i waszych potomków tamta
rzeczywistość pochłonie? Każdy z was przejdzie na drugą stronę, łącznie ze mną, z
naszymi dziećmi, ze wszystkimi. To jest kwestia energetycznego czasu. Jak zwyciężą,
powoli będą wszystko kasować, każdego Stwórcę. Co to będzie za rzeczywistość?
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Za to lenistwo tu zapłaci każdy i nie będzie końca cierpienia. Żartów nie ma. A
wystarczy tylko utrzymać potęgę energetyczną i to, co jest w myślach,
wypromieniowywać!
Hitler zrobił to samo. Ponieważ miał moc, to, co jego ekipa
wypromieniowywała to szło, my robimy to samo, tyle tylko, że moc wasza, jak będą
czyste myśli, promieniuje, jak kogoś z was łamią, to w odległości kilkudziesięciu km
łamie wszystkich ludzi. Ilość tych, którzy, w bałwochwalskiej gnuśności tkwią,
wzrasta. A tu ciągle mam do czynienia z takimi, co nie modlą się. Mamy 50% szans
na to, że świat się zmieni. A w jednej rzeczywistości przegraliśmy. A musi być
przynajmniej 5:4. Na razie jest 1:0 dla nich. Świat jest trochę bardziej
skomplikowany niż 1 wymiar w tej rzeczywistości.
Musicie odczuć, kim jesteście, bo jak będziecie wiedzieć, wtedy stanowicie siłę.
Tu jest o Białej Piramidzie. Mówiliśmy, że Zachabiiii stworzył ten Świat Nowy dla
odzyskanych, że u niego jest zupełnie inna rzeczywistość. Każdemu ze swoich dzieci
dał dostęp do Energii Boskiej, stanął sam wobec nich jako Stwórca i jako przyjaciel,
jest zupełnie inny. Biała Piramida jest w głębi. PBZ to jest istota zrodzona z ojca
i matki. Ktoś by powiedział, kazirodztwo? Nie. Jest on częścią Ducha Świętego i
Boga. W pewnym zakresie jest od niego mocniejszy, ale ogólnie niby słabszy. Nie
chcę poruszać tego tematu, bo nie chcę wielowątpliwości ciągnąć. To niższe zejście
jego, to jeden z Arlonów. Potem jest Zachabi itd. To jest w tej chwili ktoś , kto
zaczyna zakłócać porządek Panu Przeciwieństw. Czyli Biała Piramida jest w głębi,
tworzą ją obszary Arlona będącego przeciwwagą Pana Przeciwieństw. On łączy Wolny
Wybór w idei jednego nurtu, nie zaprzeczenia idei, czyli jak płyniemy tym
strumieniem, to wszyscy i nie ma płynięcia pod prąd. Idea jednego nurtu jest ideą
łączącą świadomość z umysłem w harmonii Wolnego Wyboru, czyli białego u nich, to
jest specyfika głosu, gdzie miłość w towarzystwie kreacji zradza istnienia wibrujące
wyłącznie jednością z Ojcem. Czyli jak ktoś jest w tym prawie zrodzony, to mu jest
bardzo dobrze i on nie chce iść w drugą stronę, jak ci, którzy zostali zrodzeni w
prawie bez wolnego wyboru nie chcą przechodzić na naszą stronę, a my na nich.
To 2 systemy. To Biały Nurt Zmian, którego żaden człowiek w tej chwili ani
pojąć ani stworzyć w sobie nie potrafi. Jak będziecie rozmawiać ze Stwórcą, to
będziecie - jak już osiągniecie pewien poziom - będziecie doświadczać tego kontaktu.
Ojciec, tak bardzo kocha swoje dzieci, iż chce by w danym Prawie Wolnego Wyboru
odnaleźli swoją drogę i swoje szczęście - nawet, gdyby to oznaczało Jego kres.
Bezgraniczna miłość, a nie ma jej, kiedy jest nawet nuta zazdrości. Dlatego Ojciec w
swej miłości do nich ma złamane serce.
Jeśli Multiwersum Lenariiego zostanie wyzwolone i świat wypełni się
Prawymi, światłość zwycięży i serce Ojca podniesie swoje wibracje. Nastał czas
byśmy mówili, po co jesteście, tak, konkretniej. Z Bogiem się teraz spotykacie w
Świątyni Serca, ze Stwórcą też, to są cudowne doświadczenia. Niesłychanie istotne.
Jak doszło do tego, żeby ratować Ojca - że można ratować Ojca, ratować Świat w
Wolnym Wyborze.
Uwaga: Nie ujmuj świata w kategoriach zła, bo sam jesteś jego
największym wyrazem, rzekł Ojciec do marnortrawnego Syna. Bóg rzecze do
tego, który był najważniejszy i ów się zmienił, przyjął imię Pokonany i odrzucił od
siebie całe zło, całą nienawiść, całą swoją moc.
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Jak przechodzicie próby, to jest próba odrzucenia Życia, Duszy, Ducha,
którego nie macie i istnienia. Oddajecie wszystko przestajecie istnieć, by zacząć od
nowa. Kiedy ten Syn zrezygnował ze wszystkiego, zaczął się rodzić w nieskończonej
ilości istot, jako człowiek zaczynając od zera. Nie miał żadnych zapisów w sobie, tylko
to prawo, to coś, co nim kierowało – miłość do Boga.
Świat to nie jest tylko wzrost w światach cywilizacyjnych. Są też światy
duchowe, gdzie się wzrasta, jest to inny rodzaj istot, ale o tym wam nie mówię, bo
nie będziecie się o to ocierać. Więc on wzrastał tu i w tamtych światach od samego
początku.
I uwaga. Ponieważ on zniszczył te wszystkie światy, ponieważ tworzył coś, co
dzisiaj troszeczkę zostało powielone, czyli świat bez Prawa Wolnego Wyboru, ci,
którzy wiedzieli, że on zaczyna się odradzać w tych drobinkach, że jest całkowicie
bezsilny, zaczęli go wszędzie niszczyć. Bywało tak, że w jakimś ciele był po tysiąckroć
niszczony nim to ciało zaczęło się budzić. Zaczął wzrastać i mógł wskoczyć na
następny poziom. Chcieli go uśmiercić, bo oddał moc. Komu? Bogu. Potem budował
się z fragmentów światła na wielu Planetach i Światach Duchowych, by przypodobać
się Ojcu, by ów zrozumiał, iż on sam w niewłaściwy sposób chciał zasłużyć na
Ojcowską uwagę i miłość. Gdy zapanował nad sobą, gdy utorował sobą drogę
światłu, gdy stał się światłością, przez wszystkie poziomy jako człowiek, jako
Stwórca, jeszcze siła i odrodził się, odzyskał siebie samego, usłyszał od Ojca: że
jest Jego najukochańszym Synem i że to była Jego próba.
Każdy z nas jest próbom poddawany i niewielu sobie z tym radzi. I ruszył sam
wybawiać światy, które przekłamywali inni, by po nieskończoność najlepiej służyć
Ojcu wyrażając Jego miłość do świata swoją wolną wolą, a imię Jego to Jan , PBZ.
W najniższym wydaniu spotykacie się z nim jako z Janem, w mieście Oriin. To
jest najniższe do niego dotarcie. Jest to niesłychanie istotne. Czemu? W odczuciu
Boga dopóki mówicie sami do siebie: o Boże, jestem taki słaby, nic nie ważny,
nie uruchamiacie energii. Ważne byście zapanowali nad sobą w poziomie
energetycznym i mieli na samym początku kontakt z Opiekunem. Opiekunie, ty
jesteś, ty chroń. Jak będziecie nad sobą pracować to zrozumiecie, że ten Opiekun, to
nie jest jakaś tam wielka siła, tylko to jest wasz przyjaciel. Nagle ten Przyjaciel tu,
wasza moc taka sama i zwracacie się do Siły Wyższej, do Jezusa, czyli do Jana i
wtedy On jest tym symbolem. Jak odczuwacie Jego energię tak jak na początku
energię Opiekuna to coś was łamie, jak tylko on schodzi, to wyczucie, bo płacze
Dusza, bo Dusza jest jeszcze słaba i ona się cieszy, że idzie jej wyzwolenie.
Duch może się obudzić i przychodzi taki dzień, że wpadacie do Wieczernika i
jesteście po tej drugiej stronie, a Graal przed wami. Co jest grane? Jeszcze się
niezręcznie czujecie, ale jak tam siądziecie i inni zaczną przychodzić, załapiecie,
poczujecie związek z sobą na jeszcze wyższym obszarze. Zaczynacie czuć – bo tam
jest takie przejście – kim jesteście. Jesteście PBZ w tym wymiarze, tutaj. To się
czuje. Czyli pewnego dnia stwierdzicie – tak, to jestem ja, ja jestem. To może
powiedzieć ktoś, kto odnalazł swoją tożsamość duchową. Ja jestem!
Wasza tożsamość duchowa to jest odczucie tej potęgi, która jest w
was, tam u Góry. Jak ją raz w życiu odczujecie, to możecie siedzieć na kamieniach,
może przyjść cała ciemność i wam nic nie zrobi. A niby co? Ręka Jego –PBZpodniesiona. Kto ją cofnie? Nie ma takiej siły, bo nikt nie wejdzie w Moc
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DŚw., tam może wejść ktoś, kto ma odpowiedzialność, troskę, opiekę i miłość, kto
podąży Jego śladem.
Następna rzecz, jak uda się wam to osiągnąć - co pozostaje? Już wiecie, kim
jesteście, już wiecie, że nie mogą nic zrobić, bo to są energie bez kroczenia od
poziomu energetycznego w parametrze duchowym i boskim. Nagle jesteście wy i
ostatnia siła, Ojciec. Nie ma nikogo więcej. Wszystko znika jak, jak to odczujecie to
będziemy mówić później, to jest droga dla Posłanego, a każdy na tę drogę może
wejść. Jest jeszcze Posłany świetlisty, co już jest potęga na tamte wymiary. Jezus
nie był Posłanym Świetlistym, był Posłanym, to mu wystarczyło do jego
działań, Jego Moc Duchowa na tamte czasy nie była taka duża, ale zadanie swoje
wykonał. Wkodowali go w matrycę i my się teraz z tego cieszymy. Oni wkodowali,
wykorzystali, ale teraz słowo Jezus będzie budować wreszcie nowe, wibrować
zapowiedzią tego nowego, a nie utrzymywaniem starego. Dzięki Zorgowi, jak
przeszedł na naszą stronę, a pouruchamiał różne, pewne mechanizmy, można
wchodzić w pewne obszary, ale te są do walki i nie możecie się za to teraz zabierać,
bo samo tylko wchodzenie tam wymaga wykasowania poziomu energetycznego. Jak
u was harmonia duchowa, świadomość w ciele fizycznym jest już na 30 to szału
dostajecie, sypie się wszystko, a tam musi być 0, kapujecie? Nie, cisza po drugiej
stronie, tylko 0. Kto z was utrzyma to, jak nie ma czystości umysłu i serca, w tej
chwili nikt, ale możecie to bardzo szybko osiągnąć, jak się nad tym pracuje i wtedy
się zapisy odtwarzają. Ale musicie być energetycznie przygotowani. Żadnej słabości,
bo złamią, zapis się otwiera i jest po was, bo otwieranie się zapisu jest tak potężne,
że niszczy człowieka.
Nawet Alkrykowie- tych 27 co kuło to wszystko na tej Planecie. Ja się
zastanawiałem kiedyś, czemu, jak przygotowywali te wszystkie akcje, to medyk mnie
nie załatwił, a miał taką możliwość. Tak samo, jak były takie wydarzenia w moim
życiu, kiedy Zorg dobierał mi się do skóry i też odstępowało to wszystko, atakowały
siły słabsze, to mnie zaskoczyło. Też nie wiedziałem o pewnych rzeczach tzn. mam
świadomość pewnych rzeczy, ale nie wnikam w to, bo nie mam sobie głowy tym
zaprzątać.
Medycy przeszli na naszą stronę, ale nieciekawie to wygląda bo chronią się po
stronie ciemności. Zbudowali tam Czarną Wieżę i tam się chronią i trzeba czasem
posyłać im pewną energię by przetrwali. Naprawdę strach, ale to są technicy, to, co
zbudowali jest naprawdę solidne. Zresztą przygotowywali prawie cały oręż do
zniewalania ludzi na tej planecie.
Patrzcie : … Jesteśmy cieniem dawnego świata, które spopieliło prawo klęski.
Nie stworzył nas Bóg, tylko Jego prawa…
Samo Prawo tu, też stwarza różne światy, różne istnienia itd. Przychodzi energia i to
jest inteligentne, niszczy człowieka, albo mu pomaga. Akurat tu, w szarej strefie
tylko niszczy.
… dlatego więcej było w nas swobody. Nie przepadliśmy, nie umarliśmy, ale i
też nie mamy swego domu. Szukaliśmy nowego, lecz żadne z praw nie mogło nas w
pełni przyjąć. To jest beznadzieja normalna. Nie potrafią znaleźć miejsca, a są tylko
te 2 światy… By przetrwać służymy różnym siłom. Od tej chwili, jeżeli nas przyjmiesz
będziemy służyć PBZ. Jesteśmy Alkrykami, niewielu nas na tej planecie, jak wiecie
tylko 27. A wszyscy jesteśmy przeciwnością ludzi. Choć doskonalsi, zwiedzeni
potrzebą przetrwania, pomagaliśmy tym, co was niszczą, przeto staliśmy się od was
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gorsi. Dziś oddajemy się w twoje ręce, zamknięci w Żelaznej Wieży będziemy czekać
na twe wezwanie.
Jest krzyż, co chroni przed Szatanem, przed tym, co idzie z jego poziomu.
To jest bardzo ważna rzecz. Ten krzyż ciekawie wygląda. Jakbyście mieli czarne rurki,
związali je jak wiklinę i takie dwa pręty z sobą przeciągnęli. Jakbyśmy mówili o
jednostkach to grubość takiej wiązki 1, wysokość jest 5, a szerokość 3. Proporcja
podobnie jak u krzyża Jezusowego. Na samych końcach są takie 2 opaski.
Może go aktywować tylko moc Jezusa, PBZ, Bóg nie może. Innymi słowy ten Czarny
Krzyż jak rozłożycie ręce (niektórzy później dostaną od Boga świetlny krzyż) –
wezwać PBZ, Jezusa i Jego Czarny Krzyż wejdzie w ten i on jest aktywowany. Dzięki
temu krzyżowi będzie można zamknąć pewne moce szatana, a jak przyjdzie coś od
niego, blokada jest, nie mogą nic zrobić, muszą zawrócić. Będą kombinować w inny
sposób, ale do działań w tamtych obszarach. Musicie pytać, czy w tamtych obszarach
możecie działać.
Pierwszy raz, jak się spotkałem z Zorgiem, ze swoją energetyką siedział przy
Jezusie, to wstał, jak mnie to wszystko rąbnęło, a to był tylko przekaz, zamknięty
wibracyjnie zapis, który się nie mógł całkowicie otwierać. Pierwszy raz po
warsztatach w Warszawie jak ten zapis się otworzył i mnie rąbnęło to parę godzin się
cuciłem, myślałem, że jest po mnie, czy żyję, czy nie żyję.
Wiedziałem, że nic takiego nie może się stać, ale energetyka była totalnie
rozwalona. Bo to było pierwsze moje wyjście w 0 harmonii, przyjęcie innej
energetyki. Dzięki temu później miałem pewien kontakt i mi pokazał, w jaki sposób
coś uruchomić. Patrzcie: Stań po 4 stronach świata i uruchom jasny, kręcący się
krzyż. W płaszczyźnie poziomej utworzy się krzyż na wysokości serca. Wejdź nań i
podążaj za Czarnym Punktem, aż ujrzysz spojrzenie Szatana. Serio, tj. jakby sztylety
się wbiły. Jakbyście byli bezbronni lub w nieodpowiednim czasie zabici jesteście,
koniec. Przebijają oczodoły.
On sprzeniewierzył się Panu i strzeże teraz granic obu światów. Musi cię
przepuścić, bo jeszcze Lewe Prawo kosmiczne nie zwyciężyło. W jego spojrzeniu
wejdziesz w zamknięte światy, gdzie są pierwotne wzorce życia. Tam żyją w
nieświadomości pierwotne istoty, tzw. Pierwsi ludzie, którzy mają niezachwianą
energetykę. Spotkaj się z nimi i skopiuj ich wzorce, wkomponuj je w swój genotyp, a
będziesz miał pełniejsze zejście energii. Przekaż tym ludziom prawdę o całości, bo
będą potrzebni w starciu. Są oni kartą przetargową Szatana. Gdyby przegrał, nasz
plan mógłby stanąć przed Ojcem jako strażnik wzorca ludzkiej egzystencji. Nie bój się
go. Jest dla ciebie za słaby.
Zorg mówi : Ojciec jest z Tobą, na moje nieszczęście ja też. Jest ważna rzecz,
bo będziecie się z naszymi siłami ciemności spotykać. Jedno od niego, adresowane
do mnie: jesteś moim cieniem, odwiecznym prześladowcą, tym, co mnie gnębił i
niszczył moje prace, odwiecznym wrogiem na wielu planetach. Gdy nie potrafiłem cię
pokonać, postanowiłem poznać przyczynę twojej mocy. Umyśliłem wejść w twój
świat i wszystkiego się nauczyć, by wiedzę tę wykorzystać przeciwko tobie. Dziś
wiem, że pojmując ciebie, pojmuję pracę PBZ, pojmuję Boga. Za mało odczuwam, by
ci przyklasnąć, ale już wiem, że w twoim świecie nie ma niszczenia i
podporządkowania. Idąc za tobą, sam się zmieniam. Wybacz, że to osobiste
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wyznanie umieściłem w listach do ciebie. Zaczynam odczuwać coś, czego się boję.
Twój plan….
Jest coś, czego nawet na jednodniowych warsztatach nie mogę mówić tak za
bardzo. Stwórcy się jednoczą w ich Synodzie, tam dokonują pewnych przesunięć itd.
i potem w swoich światach z tamtych poziomów wcielają. Ten Synod Kaaamlaaar
się nazywa. To bardzo wielka siła. PBZ nie ściera się z nimi. Nie boi się, ale się nie
ściera. Same przekazy dotyczące tego, to ciarki po plecach leciały.
Chodzi mi o to, żebyście odczuli Boga. Cały czas kontaktujecie się, najczęściej
przez objawienia zwodnicze, ale nie koniecznie. Niektórzy z was są tacy, kontaktują
się z tamtymi. Są też takie siły, które są jakby pośrednie, te np. powstały, bo prawo
działa. Musicie zawsze wybadać, spytać się Góry czy możecie odbierać te informacje,
bo sam kontakt z takimi siłami, które niekoniecznie są nam przeciwne może być
bardzo niebezpieczny poprzez ich inność energetyczną. Ta ich inność zaczyna się
potem zawierać w waszej energetyce i zaczynacie się zmieniać. Tu trzeba być bardzo
ostrożnym.
Powiem tylko o jednej rzeczy, która mnie dotknęła, żebyście wiedzieli, że to
nie jest ani złe ani dobre, ale trzeba być naprawdę ostrożnym.
Oni mówią mi:
„Dziś będzie ważny dla ciebie wieczór, uruchomimy nowy rodzaj energii w
tobie, dzięki czemu będziesz mógł wypalać pewien rodzaj bakterii, które niszczą
ludzki organizm, których toksyczne działanie dotyczy powłok energetycznych ludzkich
komórek. Ludzie je mający przenoszą zarazę energetyczną, która czyni ich
bezbronnymi na wiele innych chorób, które w tych okolicznościach potrafią być
śmiertelne. Jesteśmy grupą dopasowujących energetyczne wibracje świata do
wibracji energetycznych biologicznych komórek, przez co wzrasta ich aktywność,
duchowa polaryzacja komórek. Dzięki naszym działaniom staniesz się wrażliwy na
działanie – obecność istnień dla oka niewidzialnych, jak i fal, które niszczą ludzki
organizm i ludzką energetykę np. promieniowanie radiowe. Indywidualna skala
rezonowania harmonicznego jest podkręcona (usypiacie, itd.). Damy ci też
sposobność wykazania się zdolnościami, których w sobie nie spostrzegasz, a które są
już umiejętnościami twoich córek”
A nasi:
„Uważaj, te siły, twoi rozmówcy są niebezpieczni, bo realizują plany, które w części
są opozycją do naszych. RADANI, tak się nazywają postacie ze starego świata, stają
po stronie Boga, lecz ich energetyczna wizja całości czasem niebezpiecznie oddala się
od naszej. Niebezpieczni, bo mogą niechcący coś zepsuć. Są ci przychylne, ale mogą
przez inność przeinaczyć twoje wzrastanie. Nie oznacza to wypaczeń ani opóźnień
raczej odmienność energetyczną, ale może ona wprowadzić do twoich struktur
energetycznych przekłamania. Jesteśmy dobrej myśli, ale mogą wystąpić
przekłamania w intuicyjnym odczuciu i postrzeganiu pewnych form istnienia. Radani
to nasi dobrzy znajomi, choć uparcie pozostający przy systemie energetycznym
starego świata.
Nawet nasi mogą tak namieszać, że nie wiadomo czy Kowalski jest zły czy
dobry i czy w ogóle jest Kowalskim. Musicie bardzo zwracać na to uwagę, ale
niekoniecznie odcinać się od tego. Każde słowo przez objawienia musi być po stokroć
sprawdzone. Póki człowiek nie ma w sobie takiego mechanizmu, że wie doskonale w
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100 %, to trzeba każde słowo sprawdzać. W Koszalinie ludzie słuchają, spisują i
przekazują np. że teraz papież będzie cudowną ikoną, starają się, żeby przez niego
były przejścia w tamte wymiary. Że mają zważać na słowa, które idą. To narastało,
zaczęli tworzyć iluzję, w W-wie było to samo.
Teraz będziemy mówić o wzroście. To jest zamknięcie o duchowym i
energetycznym wzrastaniu. Nie ma i nie będzie więcej. Teraz nasze działanie zostało
skrócone. Wypowiada się słowo i to jest i to działa. Więc jest dużo czasu na
szczęście.
Moc przekształceń – każdy potrafi na tej skali sprawdzić, co potrafi w danej
chwili zrobić. To jest jedno działanie i koniec. Można je natomiast w przypadku
odradzania istoty ludzkiej powtarzać. Systematyczne działanie jest istotne przy
uzdrawianiu, bo powtarzając uzdrawianie, sięga się wysokich parametrów.
Czasami można nie przekroczyć tego, co jest potrzebne do prawdziwego uzdrowienia
i mówi się wtedy o podleczeniu.
Na Mocy Przekształceń namaszczenie jest dosyć istotne. Zabezpieczało czary z
poziomu energetycznego, nie mogli wejść. Jest też namaszczenie przez Boga.
Jak wejdziecie do Złotej Kolumny, do Światła i tam dojdziecie jak was Bóg
namaści, oznacza to, że będziecie Posłanym, tylko musi być wszystko
ustawione energetycznie. Ochrzczony tj. takie bardziej symboliczne. Powrócony i
Schodzący, wszyscy jesteście zjednoczeni w PBZ. Ciekawa rzecz, stało się to
niedawno, za zgodą własnych duchów, wy o tym tu w świadomości nie wiecie,
automatycznie wszyscy zrezygnowali z indywidualnego wzrostu. Zjednoczyli się z
PBZ, są jedną tutaj istotą. Mogą, jeżeli zechce jeszcze z tego zrezygnować, ale to ich
wolny wybór.
Dlatego jest możliwe danie wszystkim ciała w Energii Zupełnej. Powróceni i
Schodzący, jak są pełni, jakby od początku do końca szli - na Mocy Przekształceń
osiągają 80 %. Nie ważne podkręcenie czy nie, a tutaj działa podkręcenie, byle to
utrzymać, jak ktoś z was pada, nagle ma 10 % i nie może zadziałać.
Posłany ma 90 %, Świetlisty 95 % i to jest koniec u człowieka.
Natomiast jak schodzi siła wyższa to przybiera ciało człowieka i jest tzw.
Oceniającym, bo przygląda się temu, co jest i ma 100 % mocy przekształceń.
Wyobraźcie sobie, że jakiś Posłany coś robi, coś zmienia itd., jego działania nie
można skasować. Jak skasujecie energię, która jest dana przez siłę wyższą, nawet do
przedmiotu, jak Jezus miał 90 % i nie trzeba więcej. Każdy z was może być Posłanym
Mianowanym. Dojść do tego poziomu, czyli do wejścia w światłość może każdy, ale
od Boga i Stwórcy zależy czy to przekręcą. Góra mówi, że 8/10 schodzi wtedy jako
Posłany. Zauważyłem, że na tej Planecie jest niedobór Posłanych. Skuteczność mocy
przekształceń możemy mieć i od 0- 90 %, ale pod warunkiem, że nie zgubimy się
energetycznie, bo nawet Kowalski, który przestał pić i się modli może to osiągnąć.
Energetyka o tym decyduje. 90% to wszystko zamyka. Moc do 8 oznacza, że sięgacie
kresu. Moc energetyczno– duchowa o wszystkim decyduje. Jak do 8 dojdzie wam
„+” znaczy, że jesteście Posłanym. Możecie wtedy dotknięciem ręki zrobić coś i mu
nogi odrosną.
Wzgórze Promienia jest dosyć istotne. Z chwilą, kiedy przyjęliśmy modlitwę
Białych Braci, otrzymaliście prawo do wszystkich działań w tym wymiarze, wymiarze
tym Multiwersum Lenariego, jednak bez prawa do bycia Posłanym. Jeśli Stwórca
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zobaczy, że wszystko zrobiliście, wtedy przychodzi i wam przekręca. Nawet Bóg nie
może tu nic zrobić, od Stwórcy to zależy. Uwaga, jak jesteście jeszcze niedoskonali,
choć otrzymaliście Prawo, sami sobie prawa do pewnych działań nie dajecie. Wasz
Duch jest ogranicznikiem. Sami się kontrolujcie.
Możecie sprawdzić ile promieni macie uruchomionych. Prawo dostaliście całe.
Człowiek może mieć 4, Powrócony 5, Schodzący 6 przez siebie wypracowanych, wy
12, bo Korona, bo Prawo. Zobaczcie z ilu tak naprawdę promieni korzystacie. Ważne,
by w waszym działaniu był 10-ty, czyli zasadniczy, bo on mówi, wprost, że nie można
was już przez serce łamać. Przez ludzi można, bo to jest ten świat 11 i 12 to są
promiennie przemieniające. Ten pierwszy (11- sty) mówi o zamykaniu się całej
waszej przemiany, ten drugi (12-sty) o zamkniętej przemianie duchowej. Jesteście w
Duchu połączeni z Górą, a to już oznacza posłanie.
Jest kilka etapów jednoczenia. Jak ktoś już w świetle będzie, wtedy może zejść
w światłości jak Bóg i Stwórca to w nim uruchomi. Napełnienie boskim światłem
oznacza Posłanego Świetlistego, to jest taki, który na waszych oczach zniknie, złoży
ciało gdzie indziej itp.
Skala Łowienia mówi o formie ataku na was. Tam, gdzie jest symbol YIN/YANG.
tzn., że nie ma aktualnie ataku na was.
Musicie być energetycznie wysocy, by sięgnąć na wyższą półkę. Jak są w was
właściwie ustawione energie, parametr energetyczny i duchowy są w was
podkręcone, czyli energia emocji, serce, umysł to wszystko musi być przepracowane
w 100 % byście byli pełni. Jezus jak działał miał parametr energetyczny w działaniu
179, a duchowy przekraczał mu poziom Aniołów. Wszystko miał w 100%
przepracowane. Jak was łowią albo zatruwają, od razu nic nie ma, widać jak to
wszystko pada. Co możecie zrobić? Niewiele. Tu akurat mamy przekręcać, później
was poprowadzę, dotyka się talizmanu i jesteście. Talizman jest ze 119 poziomu tj.
talizman mający wszystkie inne pod sobą. Chwytasz i jesteś w tych wibracjach do
Wieczernika, przyjąć jedną hostię i wszystko spada. Za chwilę jest totalna harmonia.
Ale nad sobą trzeba pracować.
Przypomnijmy sobie teraz łopatologicznie jak wzrastacie, jak osiągnąć ten
poziom i połączymy to równocześnie ze Świątynią Serca ponieważ wszystkie pokoje
zostały wykryte. Jest też droga wniebowstąpienia, byłem tam parę razy, pokazują już
coś, ale tu mówimy o Posłanym Świetlistym. Doświadczenie jest dosyć przykre, bo
dostaje się w tyłek tak solidnie, że lepiej nie mówić, a największym cenzorem jest
nasza prowadząca Matka Boska. Każdą słabość wytknie i przyleje. Byłem w szoku, bo
dopóki się na tej drodze nie jest, nie ma większej opieki niż ta doświadczona z Jej
strony. Ale jak już przerobicie wszystko, wytknie każdą rysę i … niewesoło to
wygląda. Na samym początku b. ważną rzeczą jest byście w rozpamiętywaniu
wczorajszego dnia albo w fotelu albo w oazie wzrostu poświęcili na to, by siebie
pokochać aż po miłosierdzie oraz przerobić grzechy główne w parametrze energ.
Parametr energetyczny mówi o tym, że osiągacie ten cudowny stan w chwili
szczególnej, czyli podczas modlitwy harmonia jest pełna, natomiast, kiedy ujrzycie
Kowalskiego, coś się dzieje i spada 90 %, 80 % itd. Czyli w modlitwie umiecie, a w
życiu nie umiecie tego osiągnąć. Przez praktykowanie uważności i dystansu możecie
osiągnąć tan parametr w życiu. Modlicie się, osiągając jeszcze większą wartość, czyli
to samo w parametrze duchowym, co oznacza, że po otworzeniu oczu na widok
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Kowalskiego i tak, co najmniej utrzymacie parametr energ. Jeśli utrzymacie w
modlitwie harmonię boską, na widok Kowalskiego utrzymacie harmonię duchową,
oznacza to, że przy harmonii energ. cały czas jest jedność świadomości z umysłem i
nie można was złamać. W harmonii duchowej jest jedność nawet z waszym duchem.
Jesteście aktywnie połączeni z Górą, jesteście w stanie wewnętrznej modlitwy.
Musicie wskakiwać w modlitwę. Każda myśl, jaka się pojawia, a jest niskowibracyjna,
od razu jest uchwycona i wiemy co jest grane, bo jesteście w tej harmonii
autentycznie tak, jakbyście się cały czas modlili. Do tego trzeba dojść, ale mówimy o
mistycyźmie.
U was wystarczy harmonia duchowa i harmonia energ. cały czas w życiu, czyli
parametr energetyczny i duchowy. I tu jest sens całej modlitwy. Jak ktoś to robi i ma
przepracowane, podąża tą drogą dalej. Zauważymy, że przepracowanie energii
emocji, serca, umysłu jest pełne, świadomości emocjonalnej i duchowej, czyli intuicji
i jasnowidzenia coraz pełniejsze, zaczyna się budzić wola, siły ducha, kreacja,
istnienie, te wartości wzrastają. Praca nad sobą wymaga logiki. Czyli przypominamy
sobie po prostu to, co było od pokochania siebie do miłosierdzia, by ten stan
energetyczny osiągnąć. Reszta wzrostu nie jest logiką. To są formy doświadczeń.
Odczuć wszystko, co przychodzi. Odczuwa się i to przenika człowieka i na stałe go
zmienia i potem ta blizna zostaje, tylko, że w naszym przypadku ta blizna jest energ.
i jest dla nas korzystna.
Za chwilę powiemy, jak wzrastamy dalej w parametrach boskich. Muszę
doprowadzić was do tego, by zaistnieć w obszarze mocy. Tam musicie zdać pewien
egzamin. Są oczywiście też próby, między innymi próba odrzucenia starego, czyli
starego sposobu myślenia, starego prawa moralnego na rzecz prawa duchowego. To
jest niesłychanie ważne. Dopóki człowiek jest zaprogramowany, nie zda tego, a zda
wtedy, kiedy jest w jedności z tamtymi siłami, bo wie jak to wygląda, jego nic nie
wzruszy. Czyli musi zaistnieć w stosunku do siebie w odpowiedzialności, opiece,
trosce i miłości. I to samo się sprawdza za innych.
Zauważcie, jak Matka Boska powstała - czyli jak był Duch Święty, to tworząc
wszystko najpierw utworzyła w sobie te parametry. A totalna samotność
doprowadziła do tego, że stworzyła łono itd. i stworzyła Boga. Bóg, jak powstał,
miała w sobie te parametry, dlatego On w totalnej samotności musiał dać im wyraz.
Czemu? Był doskonale za siebie odpowiedzialny, opiekuńczy, troskliwy i bezgranicznie
się miłujący. To jest taki duchowy, boski, kosmiczny narcyz- jakbyśmy powiedzieli.
Najszlachetniejsze, co może być, więc musiało to, bo było tak gorące i prawdziwe,
znaleźć swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, dlatego tę rzeczywistość zaczął
tworzyć, więc powstało to wszystko, z czym mamy do czynienia, ale najpierw było w
Nim zawarte i w tej doskonałości powstało coś i On czeka, by coś podobnego
otrzymać, ale PWW trochę to pokrzyżowało. Jak tamci podpowiadają, może to był
największy błąd. PBZ zrozumiał to i w tym kontekście, by chronić PWW utworzył coś,
co jest najbliższe Jemu, a jest równocześnie ochroną.
Innymi słowy, praca zaczyna się zawsze od siebie. Dlatego kościół to
powstrzymuje i leżycie na tej posadzce. Każda religia to robi, każdy Guru w Indiach
to robi: „Ty jesteś najgorszy”. - A to w was jest ta sama siła tylko, że nie w jego
oczach. Jak zaistniejecie w DŚw., w mocy to też najważniejsze jest, by w was się
kształtowały te parametry, ale ogólnie wynikają one z całości życia. Jakby w was w
stosunku do siebie zaistniała odpowiedzialność do bezgranicznej miłości w stosunku
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do siebie i do pozostałych: żartów nie ma, dopinacie pewne rzeczy i jesteście
Posłanym. Żeby ta odpowiedzialność, troska, opieka i miłość były w was zawarte
trzeba pojmować ten świat, ale to pojmowanie kończy się na poziomie umysłu i
świadomości, a co tu mówić o mocy, o siłach ducha, o kreacji, o istnieniu. To są
rzeczy, które nie mogą być przez nas doświadczone, nie jesteśmy w stanie, bo tu jest
ciało materialne ze swoimi ograniczeniami, ale nasza Dusza i nasz Duch muszą tych
stanów doświadczać. I na dodatek, my tu materialni, ci najprymitywniejsi,
pokazujemy ich drogę, wprowadzamy te nasze wysokie cząstki w te właśnie rewiry.
Tam się zapisują pewne wartości, które potem wyrażają się tu w naszym działaniu.
Czyli praktykujemy, nie bardzo wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. To jest
tłumaczone na pewne stany, a te stany jak istnieją zaczynają nas gruntownie
zmieniać, wspierają i my wtedy w odpowiedzialności - bo czujemy odpowiedzialność
za losy tego świata - i w tej całości wzrastamy. Zaczynamy rozumieć, czym jest
bezgraniczna miłość. Trzeba to zrozumieć, jest to inne pojmowanie świata.
Teraz doświadczanie tego wszystkiego odbywa się w Świątyni Serca.
Pierwsze, co jest w niej to Wieczernik tj. zrozumienie, iż jesteście strukturą
duchową i to pierwsze zderzenie z Jezusem, z tymi siłami, podkręconymi w stosunku
do was, wyżej wibacyjnymi, jest tak silne, że otarcie się o nie zaczyna was zmieniać.
Płaczecie, myślicie, czujecie się inni, bo Dusza zaczyna się wyzwalać, bo Duch
zaczyna być wolny i to w fizyczności was rozstraja, jest takie płynące, u każdego
jakiś sposób się odzwierciedlające, bywają różnice, więc nie będziemy tego słowem
objaśniać. Innymi słowy Wieczernik tj. duchowe otwarcie się na tą rzeczywistość, ich
odczuwanie. Przy okazji można się tam wyczyścić całkowicie. Następnym
pokojem po prawej stronie jest Oaza Wzrostu, już wiecie, że jesteście duchowi, bo to
odczuwacie, im częściej tam wskakujecie, tym intensywniej to odczuwacie. W Oazie
Wzrostu, skoro już wiecie, że jesteście duchowi zaczynacie łączyć wszystkie swoje
cząstki. Ostatnio w Koszalinie powiedzieli o Trzonie Duchowym. Teraz ten proces
będzie przebiegał samoistnie w czasie naszej modlitwy, dlatego, że ustawiają naszą
energetykę we wszystkich poziomach duchowym, duszebnym, fizycznym.
Ten Trzon Duchowy jest pełny jak ma 100 %. Jak człowiek ma Trzon
Duchowy ustawiony w 41 % dopiero zaczyna się jego odczuwanie. Jezus, jak był
pełny miał Trzon duchowy ustawiony w 97 %. Jak macie 80 % konkretnie
odczuwacie całą swoją istotę. I tu cud się stał, bo ustawiają nam autentycznie,
autentycznie ustawiają. Dzięki temu do 30 % wzrosło w człowieku, dzięki czemu
wiara w różne działania różnych rzeczy wzrasta nawet do 40 %. To jest po prostu
szok. Jak czujecie swój związek z tymi wyższymi siłami, zaczyna się pojmowanie, iż
jesteście cząstka PBZ i niech tu ktoś podejdzie, to go radośnie odprowadzicie do
Świata dla Odzyskanych, to coś się zaczyna dziać.
W Oazie Wzrostu wzrastacie, bo Księgi Życia do rąk nie dostaniecie, macie
natomiast kontakt ze wszystkimi pomocniczymi Księgami Życia. W Oazie Wzrostu
będziecie się kontaktować z Jezusem, z inną siłą. Zawsze będziecie się kontaktować z
samymi sobą, o poziom wyższymi. Jak nie macie przepracowanej jedności z
Opiekunem, będziecie się spotykać z nim tam. Jak to już jest w was wkomponowane,
z kolejnym etapem itd., aż staniecie się w Oazie Wzrostu sami w sobie i powiecie, o
żesz.., że ja tego nie pojmowałem. Odczuwacie to, kim jesteście. Nie ma lęku, nie
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muszę myśleć i jestem szczęśliwy. Robicie to, co chcecie - tylko my, robimy to, co
przynosi nam radość, co wypełnia nasze życie, każdy coś.
W Oazie Wzrostu macie dostęp do Księgi Intencji, Księgi Inspiracji,
Księgi Zwierzeń, Księgi Pragnień, jest ich kilkanaście. Ja do nich nie zaglądam,
bo mnie są nie potrzebne. Ale nawet Księga Intencji pokazuje, co się zmieniło. W
Oazie Wzrostu wzrastacie, bo pracujecie nad pokochaniem siebie. Praca, od czego się
zaczyna? Otwieram serce. Rozumiem, że jestem duchowy, bo Wieczernik i tam mi
dopomagają, a w Oazie Wzrostu pracuję nad tym, żeby być energetycznie
zharmonizowanym. To są energie, autentycznie energie.
Następna rzecz Biała Wieża. Tu jak pracujecie nad sobą tzn. że do czegoś
dążycie. Do tego, żeby siebie odkryć. Powiedzieć ja jestem! Ale komu to mówicie?
Ostatniej sile, która nad wami stoi. Staliście się prawdziwi, pozostał tylko jeden nad
wami - Ojciec. W Białej Wieży jest następny krok. Spotkanie z Ojcem. Przyznam się
wam szczerze, że kiedy moje spotkanie z Ojcem było w Złotej Kolumnie to dostałem
takiego kopa, że przez parę dni nie mogłem się obudzić. Wszystko mi się zburzyło i
otworzyło mnie na coś nowego, nowe stany. W Białej Wieży też spotkacie się z tym
samym Ojcem, natomiast w Złotej Kolumnie Ojciec będzie Was uczył rzeczy. Tutaj
Go doświadczacie. W Białej Wieży doświadczacie wyłącznie Boga. To was zmienia.
Wyobraźcie sobie jest Biała Wieża, jest jasność, nagle Go spotykacie, ja zbaraniałem.
Stoi chłopczyk, może 9-cio letni, totalnie niewinny. Ma w sobie niewinność,
niewinność, a z niej wynika wszystko – bezgraniczna miłość, bezgraniczna troska. On
jest, stoi i patrzy i co dalej. Za każdym razem, kiedy cokolwiek robimy, czujemy nad
sobą coś, co jest wyższe, co jest nad nami. Stoi taki mocny Ojciec ze wszystkimi
mieczami i mówi: ja cię ochronię, ja ci zrobię, itd.
Duchowa bezczynność, nic nie robimy, wszystko się zmienia. A tam?
Wchodzicie do Białej Wieży i jest tylko chłopiec. Stoi i patrzy i uwaga możecie z nim
zrobić, co chcecie. Jak byście chcieli możecie w tej chwili zniszczyć Boga i Go nie
będzie. On jest bezgranicznie bezbronny i przez tę swoją niewinność, przez
bezgraniczną miłość jest właściwie nietykalny, czemu? Za każdym razem, jak do
czegoś dążycie albo jak z kimś rozmawiacie, próbujecie zatuszować swoje słabości,
ale tutaj jak się z Nim zderzacie, macie do czynienia z chodzącą doskonałością. Nie
możecie zrobić nic. Każdy na swój sposób doświadcza Boga. W Białej Wieży
doświadczacie obecności Boga, tego małego chłopczyka, który będzie na was patrzył,
tak jakby czegoś od was chciał, jakby był bezbronny, a On jest niewinny. Potem jak
Go doświadczycie macie Czarną Wieżę.
W Oazie Wzrostu stykacie się z Lamartami. Lamarty są to zamknięte w
przestrzeniach wasze poprzednie działania, egzystencje, zapis pewnych wcieleń. One
wyglądają jakby takie rurowe konstrukcje, a to trójkąty, stożki, czasami mają ściany
jak bańka mydlana. To jest jak matematyka, tak samo skale astralne na cylindrach,
to jak wyższa matematyka. I jak ich dotkniecie, czy w was wejdą, to jak byście się
budzili, będziecie albo pojmować siebie innymi, albo doświadczać stanów zupełnie
innych, takich, jakich doświadczaliście, będąc tą cząstką w innych wymiarach. Jest to
nie do pojęcia, nie idzie tego przetłumaczyć, ponieważ odnosi się to do zupełnie
innego systemu istnienia. Po prostu stykacie się sami z sobą, z innych wymiarów.
Czyli tam, gdzieś było jakieś zamknięte doświadczenie, przeszłość, przyszłość to nie
ma znaczenia. Te figury możecie sobie wezwać, możecie się tym pobawić. Może was
to czegoś nauczyć.
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Czarna Wieża – w niej widzicie własne słabości. Czerń tam jest i tam
jesteście rozproszeni. Nic innego nie istnieje, tylko wy i wasze słabości.
I uwaga, okazuje się, że te wasze słabości, wcale słabościami nie są. Tu, w tej
Czarnej Wieży będziecie się zapoznawać z tym czymś, co system nazywa w was
złem, co chcielibyście odrzucić, a co jest wyłącznie cząstką was samych. System,
oprogramowanie każe wam zostać kalekami, każe wam odciąć ręce, nogi i właściwy
sposób pojmowania siebie i świata. Po co? Kaleka jest bezsilna, cierpi. Okazuje się,
że nie musimy czegoś takiego robić, że ta nasza ostrożność, strachliwość itd. jest
wielkim darem, bo ta bojaźń jest po prostu przygotowaniem się do czegoś,
przygotowaniem planu. To jest totalna ostrożność we wszystkim. To jest
przecież podstawa bezpieczeństwa, a nie strach, lęk itd. Wszystko można
odwrócić. Czasami ludzie się gubią, zwłaszcza w energii przeciwnej, w pożądaniu.
Pożądanie, takie pragnienie, jak ono spadnie w obszar seksu, gubi człowieka.
Ta energia, bo jest związana z energią mocy, człowieka porywa. I człowiek
spostrzega, że to było niewłaściwe ukierunkowanie namiętności. Namiętność jest
pasją, z pasją możemy wchodzić w drugiego człowieka, poznawać go na różne
sposoby tj. zjednoczenie się dwóch cudownych istot, wszechświatów. Nagle okazuje
się, że ukazywano to nam w tym oprogramowaniu jako coś zwyrodniałego.
Usunęlibyśmy to - i co by się stało? Bylibyśmy kalekami i nie bylibyśmy zdolni do
wzrostu. Tutaj, w Czarnej Wieży będziecie się transformować. Nie ucina się nóg, nie
ucina się rąk, nie wstawia się potem protez takich, jakimi system chce je widzieć. Tu
się budujecie. Coś wspaniałego jak będziecie tego doświadczać.
Jak już się zbudujecie - Jezioro Radości. Jak wiecie są tutaj przewałki, ale w
Jeziorze Radości będziecie musieli pływać. Oczywiście Jezioro Radości jest umowne,
dla was może to być bilard, jazda na nartach itd., ale autentycznie Jezioro Radości
jest. Będziecie się też uczyć mozaiki, jak Oni to nazywają, zestawieniem
drobniutkich chwil szczęścia. Wyobraźcie sobie, ze nie sposób działać jak się nie
odczuwa radości w życiu. U mnie było tak, że w Wa-wie wpakowaliśmy się do Jeziora
Radości, a ja stoję na brzegu i nogi mi się nie ruszają i słyszę „nie wejdziesz”. Czemu
nie wejdę? Bo nie ma w tobie radości. Próbowałem też podnieść poziom uzdrawiania
i nagle wszystko stanęło. Nie wiedziałem czemu. Kiedyś wola była 100 %, a to mi
spadło na 80 parę %. We wnętrzu powstała bariera. Coś mi mówi chłopie, w co ty
się pakujesz, ty już nie masz swojego życia, a jak to się w tobie rozwinie całkowicie,
to już nie będzie nawet myślenia o TV. Pytam Góry czy to można zmienić, żeby cel
wypełnić, żeby wszystko się stało. Wiecie co? Wpadłem na genialny pomysł,
wpakowałem się do Oazy Wzrostu, przywołałem kogo trzeba i pytam co trzeba
zrobić: „Zmień się”. Poprosiłem o to bym zaczął czerpać pełną radość z tego, co jest.
Już nie TV i piwo tylko to, co jest. Czyli innymi słowy przychodzi wiele osób i mówią:
„ ale ja chce z tym partnerem być, żeby on wrócił, a sama Zołza albo on pomylony,
w tym pojmowaniu rzeczywistości”. Żadne z nich nie ma odwagi by prosić Górę o to
by po prostu to się stało, by ta osoba bez względu na to, w jakim zakresie była
zmieniona. Nie robią tego, a przecież jak osoba by była zmieniona, będzie w stanie,
w którym będzie to aprobować i w pełni tego doświadczając, chcieć. O tym nie myśli
nikt. Ja poprosiłem, bym czuł radość z tego, co robię i poczułem i znowu mogłem
powolutku iść do przodu.
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I wy musicie w Jeziorze Radości trenować samych siebie. Mało osób odczuwa
radość z życia. Po co ta cała reszta? On nie uruchamia woli do różnych działań, bo go
to nie bawi. Nie będzie też pracował nad sobą, nad przyznaniem sobie prawa do
szczęścia. Do Jeziora Radości musicie wchodzić i nadrabiać tam to, czego tutaj nie
możecie. Możecie tam pływać, pić, fruwać, wszystko, co chcecie. W ten sposób
zapiszecie to w sobie i zechcecie wyrażać w normalnej rzeczywistości, bo tutaj sobie
odmawiacie do tego prawa. Mówią o mozaice, czyli, jak wejdziesz w tą rzeczywistość,
chwytaj chwile szczęścia, a nie dziś jedną, jutro jedną, ale najwięcej teraz. Teraz
trochę TV, trochę piwa, rozmowa z Kowalską, teraz sobie coś ugotuję, teraz spotkam
się z tym, teraz z innym. To jest zapis energetyczny, wum, wum, zaczyna to
pobrzmiewać, takie małe fale i nagle jedna oktawa i zatrzymacie tę potrzebę, by to
trwało, trwało w nieskończoność. Zaczyna się coś budzić. Nie wolno bowiem o sobie
zapominać. Odpowiedzialność, troska, opieka i miłość zaczyna się od nas w
obszarach duchowych i wszystko inne wspólnie się toczy, ale trzeba właściwie
uruchamiać te energie, czyli w Jeziorze Radości zaczynacie czuć swoją istotę, jej
związki z tą i z innymi przestrzeniami, bo ona zawarta jest w różnych obszarach. Musi
się wam zechcieć żyć, bo nie uruchomicie woli w pełni. A jak chcecie sięgnąć kresu
działania, wola jak i świadomość muszą być przepracowane w 100 %, ustawione
energetycznie.
Kolejna rzecz i będziecie tu różnych przygód doświadczać, jest Wzgórze
Słońca. Niesłychanie ważna i trudno w tej chwili odczuwalna. W przyszłości 60 %
działań będzie z tym związana. O co chodzi? Uwaga - wiecie już o tym, że przyjdą
kataklizmy. Nie będą one silne, a w ciągu 20 lat zacznie się stabilizować. To jest
możliwe tylko przez jedność z siłami przyrody. Z Duszą Planety nie można, ale z
siłami z tym pośrednikiem można się kontaktować. Powierzchnia Planety, gleba jest
tak zdegradowana, że jałowieje. Jakość biologiczna jest tak denna, że bez kolejnych
ton nawozów nie można nic wyprodukować. Dzięki podpowiedziom sił przyrody będą
arbuzy wielkie jak karety, arbuzowe pomidory itd. bez żadnych środków nawożenia.
Odrodzi się gleba, odrodzi się atmosfera. Tak samo będzie wpływ na żywioły. Te
wielkie kataklizmy zostaną powstrzymane. Zmieni się obraz ziemi. Przyjdzie taki
moment, kiedy każdy z nas będzie sadził po 100 drzewek i zamiast do baru, ludzie
będą się cieszyć, że idą sadzić drzewka. Będziemy przenicowani. Nie będzie
pielgrzymek na kolanach do Jasnej Góry oprócz aspektu duchowego, bo to jest
cudowne. Tydzień pracy będzie 4-dniowy. Ludzie naprawdę będą dbali o przyrodę.
Zacznie się wszystko odnawiać.
Na Wzgórzu Słońca będziecie uczeni, będziecie doświadczać kontaktu z
pierwotnymi siłami, które są dla nas niekorzystne, a są na tej planecie. Tu jest ta
cała wieża. Dzięki temu co stąd spłynie, będziemy mogli odtworzyć pierwotną jakość
życia na tej planecie i odbudować na niej życie, bo ono jest zagrożone.
Ja to bym Zdrój Życia po Czarnej Wieży wstawił, ale niestety tak leżą i nie
idzie tego przestawić. W Zdroju Życia macie dostęp do naszej pierwotnej energii, do
tej czystej, może nie tych idealnych wzorców, jakie mają pierwotni ludzie, ale tu jest
człowiek odbudowywany. Ale tam trzeba codziennie wchodzić. Sam proces starzenia.
Ja kiedyś myślałem, że to będzie spowolnienie, ale to nie jest spowolnienie. Nie
można procesu starzenia spowolnić. Można go cofać. Za każdym razem jak człowiek
tam wchodzi, tylko musisz być do tego przygotowany. Wchodźcie tam i jest tak jakby
zegar genetyczny, biologiczny został cofany i dalej biegnie, cofany i dalej biegnie.
Ale trzeba to raz dziennie robić. Te energie, które niszczą komórki nie pozwalają
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tym komórkom właściwie działać, bo one mają swoje, inteligentne programy, to te
energie są kasowane. Nim one zaczną wpływać do komórek i znowu je niszczyć, to
my już znowu jesteśmy Zdroju Życia. Dlatego jest możliwa odbudowa helis DNA.
Tutaj jest sekret tego wszystkiego. Tutaj trzeba się pakować, bo proces zdrowienia
jest dzięki temu właściwie uruchamiany. Jest to też odczucie swojej istoty. Człowiek
zaczyna dbać o swoje ciało fizyczne i energetyczne, musicie dbać o całych siebie.
Powolutku, dzień w dzień zaczyna być inny.
Cisza Nocy - przekręt jak nie wiem co. Ja myślałem, że ot tylko ja
doświadczałem kontaktu z Bogiem z podpisywaniem Księgi Zwierzeń – z Nim. Jak On
przyszedł, a pozwolił mi coś wpisać to wiedziałem, że to się stanie. Uwaga jednak na
rodzaj doświadczenia. W Ciszy Nocy jest tylko ławka i różne przestrzenie.
Ławka może stać w Himalajach, nad Niagarą, w mieście , w kinie, czas i miejsce nie
mają znaczenia. Ławka, reszta to jak kino i przychodzi do was Bóg. Zawsze jest od
was gorzej ubrany, brzydziej wyglądający, zawsze o jedną klasę niżej. Jak jesteście
chorzy to On będzie bardziej zdechły od was. Szoku doznacie na Jego widok i na to,
kim On jest, gdy zaczniecie podpisywać Księgę Zwierzeń. I do takiej istoty wy
powiecie, że chcecie to i tamto. Nagle wy lepsi, lepiej wyglądający, a od Niego
pragniecie pewnych rzeczy. On wam to od razu da. Jak to odczujecie, pojmiecie, że
musicie zacząć od siebie wymagać. Zaczynacie być zmuszeni do działania, a
jednocześnie odczuwacie z Nim, zaczynacie się zmieniać. To jest nowa, duchowa
jakość, niesamowite, ale też barwne, cudowne. On czasami będzie przy was coś
robił. Wspaniała rzecz. Ale jesteśmy zmuszeni do działania, bo możemy więcej.
Biała Księga, księga duchowego zapisu. Stwórca, albo Bóg daje ja przez
Stwórcę. Tu On dopisuje wszystko to, co jest ważne. Nagle każdy z was będzie mógł
odkryć swoją duchową cząstkę. Księga Zwierzeń dotyczy naszej działalności,
świadomości itd. W Białej Księdze działa wasz Duch, zobaczycie, jakie tam są wpisy,
czego wasz Duch chce. Nie wiem jak będziecie tego doświadczać, bo tu stykać się ze
Stwórcą i tam, żeby to odczuć, musicie być pełni harmonii, musimy mieć kontakt nie
z Duszą, ale z Duchem. Będzie przychodzić i przenicowywać was na wskroś, nie
będziecie tacy jak dawniej. Tu jest taka pierwotna natura. Jak ktoś jest od PBZ, tak
tu jest zawarty, jego Stwórcą jest bowiem ktoś inny. Ale tu jest biały zapis.
Wrota Czasu, podobnie wyglądają, jak wrzeciono czasu, można tam zajrzeć,
otwierają się. Uwaga na interpretację, bo możecie ujrzeć inną rzeczywistość, jakby to
dotyczyło przyszłości. We Wrotach Czasu możecie też spojrzeć w przeszłość, w
teraźniejszość, w przyszłość. Tam też pojmiecie pewną zadziwiającą rzecz, że można
zmienić będąc tu, coś w przeszłości i teraz się zmieni jakość życia. Wrota Czasu są
pewnym ułatwieniem, ale też są takim magnesem, który mówi nam wprost, otwórz
zobaczysz, to co na górze jest i na dole, to co robimy jest już zrobione. Można się tu
czegoś nauczyć, można sobie cos ułatwić, tj. takie odczucie, iż jesteśmy elementem
całości, ale też całością tworzącą te elementy. Doświadczajcie tego, zaglądajcie tam,
możecie raczkować, ale potem to się otworzy tj. już pełniejsze jasnowidzenie.
Wrota Stworzenia – są właściwie doświadczeniem tego wszystkiego. Jest
takie jedno miejsce, gdzie jest stwarzany Duch Ludzki. Wrota Stworzenia dotyczą
pewnych energii Stwórcy. Sam Duch Ludzki został już stworzony. To wygląda tak, jak
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byście się dostali w piękniejsze przestrzenie, które gdzieś tam, w kosmosie są.
Cudownie to wygląda. To jak tysiące słońc, wschody i zachody, słońca. W życiu nie
wiedziałem tak cudownych kolorów, nie sposób tego zapomnieć. Nagle, to żyje,
duchowa, potężna energia, tj. cząstka Stwórcy i takie kule, które wylatują i znika to,
a ty wiesz, że w odległej galaktyce, gdzieś znów ktoś się będzie rodził. Duch ludzki i
dusza i on zaczyna swoje nowe życie. To jest doświadczenie tego wszystkiego. Jak to
widzicie, to zdajecie sobie sprawę z tego, że dzieciątko się rodzi, a tu wojna.
I widzisz, jak zawalisz, to to, co się rodzi będzie przeklęte, cierpiące po kres
istnienia. Ja tego doświadczyłem. Ocieracie się o początek tego czegoś, co może
kiedyś być totalnie szczęśliwe, może być bogiem lub więźniem najbardziej
zdegradowanym.
Świątynia Serca, na końcu tego korytarza Matka Boska. Duch Św. i tam
dopóki nie wchodzicie na drogę wniebowstąpienia niczym Maria, która się czasami w
tej energii wyłania, czasami widać tylko fragmenty, twarz, ręce itd. to jest opieka.
Ona przytuli, Ona poprowadzi, wprowadzi do różnych miejsc, bo jak wiecie, jak się
wchodzi do Świątyni Serca, to wskoczymy do Wieczernika, podejść sobie do hostii,
niech będzie wszystko czyste, jak macie stracha, jak jeszcze nie potraficie powiedzieć
sobie: Matko! odczuć i powiedzieć sobie jestem cząstką, czyli w tej rzeczywistości
Panem Bożych Zastępów i nikt mi nie nadepnie a ogon. Dopóki tego nie można,
wskoczyć do Wieczernika Graal się pokaże, czasami się to wylewa i taki strumień
płynie, wziąć hostię.
Potem Oaza Wzrostu. Wzrastacie, stajecie się mocni. Jak tego nie
przerobicie, wszystko prędzej czy później padnie, bo oni pracują, oni czekają, oni się
przygotowują, a jak wy macie stabilny stan i pracujecie, oni nie nadążają. Ale jak
odczujecie, oni mogą się przyglądać. Ale zagrożenie istnieje do końca życia. Do końca
życia musicie być czyści w myśli, słowie i czynie. Jak już w to wejdziecie, okaże się,
że to nie jest wcale takie trudne. Na dodatek nie trzeba wtedy o niczym myśleć. Nie
muszę się zabezpieczać, bo nikt mi nic nie zrobi. Nie muszę myśleć o Kowalskim, co
zrobi - po co? W harmonii i tak cała wiedza przychodzi. Z każdym mi jest dobrze, to
nie muszę kombinować. Z każdym mi jest dobrze, każdego kocham. Nie muszę
kombinować, oszuka, nie oszuka, mój interes, jego interes, bo to tylko mózg ludzki
myśli. I nagle znika to wszystko. I nagle „Matko, to co ja mam robić?” - Słyszysz:
„ A istniej, a doświadczaj, a bądź szczęśliwy.” A tak, siedzi się godzinami i
myśli się: a co będzie? a jak to zrobić? a tymczasem byłoby tak: spotkanie, TV itp.
Patrzcie, ile by było radości.
Tutaj, gdzie jest Duch Święty to tylko doświadczamy kontaktu z Matką Boską.
To jest totalna opieka, prowadzi do drzwi, przeniesie w jakiś świat. To jest totalna
opieka. Następny krok, jak to przerabiacie jeszcze tego nie musicie do końca
zamknąć, a już możecie wejść na drogę prowadzenia. Oczywiście tutaj, to wszystko,
o czym mówimy, jak koleżanka nasza powiedziała, jest autentycznie wyrażone w
aspektach boskości. To harmonia boska, żeby wejść w ciszę, wymaga odczytania
siebie. To, co tu doświadczacie, zmienia was, czyli tak w mocy duchowej, w
odpowiedzialności za siebie i za innych, a jednocześnie wzrastacie w aspektach
boskości. Możecie sobie sprawdzić, na jakim poziomie jesteście. Przez doświadczanie
wszystkiego w Świątyni Serca pozwala się własnemu Duchowi to odnaleźć, nic nie
musisz zrobić, obserwuj, doświadczaj, nie myśl. W Oazie Wzrostu możecie pozwolić
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sobie też na doświadczenie, czyli na przejęcie kontroli nad świadomością poprzez
waszego ducha. Pozwólcie się zintegrować i wtedy w aspektach boskości zawrze się
wasza całość.
I tu pamiętajcie jak było podnoszenie po schodach, idziecie tam, jest za sobą
korytarz, a wy obracacie się, czyli schody idą w dół pod wami, patrzycie, a to
wygląda jak wydłużona, Złota Piramida, w rzeczywistości tj. Złota Kolumna i
światełko spływa i bije na te schody, pytacie: a co to? I słyszycie: a Droga
Prowadzenia. U góry są promienie. Jest białe światełko i 7 promyków, wy idziecie
do góry. Tam, w światłości, tej najwyższej mieszka Bóg, autentycznie niewinne
dziecko. Nawet wtedy, kiedy Matka Boska weźmie was już na drodze
wniebowstąpienia, zawsze to jest dziecko. Nigdy nie pokaże się jako siła. Co to
dziecko może ? - Co przez tę niewinność może zrobić. To było tak:
Jest 7 stopni ogólnie wejścia w światłość, 8-my to jest wejście.
Oni te stopnie nazwali:
1- poziom światła, już wchodzisz w światło. Każdy ma ten poziom zaliczony, bo w
Świątyni Serca jesteś w świetle
2- poziom spojrzenia, patrzysz, czy tu jest dobrze, czy nie dobrze
3- poziom namysłu, porozglądałeś się i kombinujesz, warto, nie warto, czy ja
potrafię się zmienić, co tu zrobić
4- poziom zmian, dobra, zmienię się, pakuję się do Świątyni Serca, zaczynam
wzrastać
5- poziom pewności, zaczynam wiedzieć, tu ja mogę, tu jest spokój, tu jest
harmonia
6- poziom przekształceń. Mogę i zaczynam przekształcać całkowicie łącznie z tym
swoim stosunkiem do świata.
7- poziom kroku, idę krok ku światłości
8- wchodzę w światłość, a tam jest Bóg
Wchodzę tam, Bóg na mnie patrzy, ten malutki chłopiec. Matko, spodziewałem
się, że spotkam tego na tronie, tego wielkiego, który mi powie: chodź chłopcze, siądź
mi na kolankach, co ci dać? Skrzynie skarbów, zbroję, żeby mi było łatwiej? A tu ten
chłopczyk i patrzy. To było pierwsze wejście, żeby zrozumieć, kto tam jest i co to
znaczy Bóg. Odsuwa mnie lekko na bok i widzę: po tych schodach wchodzi o 2 głowy
ode mnie wyższa postać, szczupła, czarna, połyskliwa, ta postać jest sama dla siebie
zbroją. Głowa jest hełmem, ma pas i nóż. To jest największa moc zła, jaka
kiedykolwiek może powstać. Najdoskonalszy rycerz, totalna wiedza. Żeby tu dotrzeć,
pokonał w sobie wszystkie słabości, jakże świat musieli zmienić, by obejść
odpowiedzialność, troskę, opiekę, miłość, by dotrzeć tu, gdzie jest Bóg. Stworzyli
świat, który nam zaprzecza, nowe prawa stworzyli i tego się musimy bać. I on stanął
przed Bogiem i pierwsze co, szok - Ale to jest totalna inteligencja. On chwilę tylko to
rozważa, ale wie co jest. Pierwsze, czy to nie jest złudzenie, niewinne dziecko, które
na niego patrzy, bezradne. I taka podpowiedź, a może Bóg tu jest, jak on podniesie
rękę, to go sparaliżuje. On już wie, że to naprawdę Bóg. Już wie, że wygrał, że dotarł
tu i w tej chwili ma do czynienia z największą słabością, jaka jest. Ponieważ za tym

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

175

całym planem ukrywała się istota najsłabsza, tak bezbronna, że niezakładająca
jakiegokolwiek oporu. Ścieracie się z czym? z oporem. Jak spotkacie człowieka, który
się nie opiera, bo jest totalnie was miłujący, nie ma się do czego przyczepić. Człowiek
musi walczyć, a tu nie ma oporu. Ale on już wie, ze wygrał. Patrzy na tego Boga,
podnosi nóż do góry i zamiera. Ja szoku doznałem, jak widziałem przemianę. Totalne
zło odrzuciło wszystko, co kiedykolwiek istniało, zapomniało o swoim pochodzeniu,
nawet on, pochodząc od Boga. Wyprali go ze wszystkiego i sami siebie też, ale nie
mogli przerwać związku z Bogiem. Musiało zostać coś, co utrzymuje ich pochodzenie.
Jedyna cząstka duchowa, zawieruszona, zapomniana, myśleli, że ona nie istnieje.
Jedna, bezgranicznie mała, ale ona w nim była. Już jest zapis. Zabijając Boga, zabija
w tej chwili siebie. Ta cząstka zaczyna pobrzmiewać. To wyglądało jak bijące serce,
taka mała, taka, widać ją w nim. Rozumie już to. Jak to tylko uderzyło, wypełnia go
wiedza, co będzie w bliskiej i odległej przyszłości, jak świat to niewłaściwie
pojmował. To jest najwyższa inteligencja po drugiej stronie. Najdoskonalszy z nich,
który tutaj dotarł, by ostatecznie zmienić porządek rzeczy i on od razu wie,
zrozumiał, że wbrew pozorom nie mógł zabić Boga, bo zabiłby siebie, a wtedy
przestałoby wszystko istnieć. Może to zrobić, więc jak wszystko przestanie istnieć,
przestanie cierpieć. Nie może tego zrobić, bo tu jest niewinność, brak oporu. Nie
może zabić, czegoś, co jest doskonale. Już wie, że musi wrócić do swojej prawdziwej
natury. Nie jest to od razu możliwe. Mógłby teraz paść, powiedzieć, Boże przebacz,
ale on tego nie robi - bo jest z innego porządku rzeczy, to byłoby niewykonalne.
Chowa nóż, odwraca się, odchodzi, znika. I w trakcie jego znikania, ukazują powoli
jego przyszłość. Wróci do swoich, będzie cierpiał. Najpotężniejszy pozwoli się
molestować wywiadami, upokarzać, przesłuchania itd., będzie w wiezieniu, chociażby
mógł się z tego więzienia wyrwać, on tego nie zrobi, bo teraz powolutku, krok po
kroku będzie odtwarzał siebie, będzie pozwalał by jego pierwotna natura, którą w tej
cząstce zrozumiał - a że był złem, to ta cząstka i tak zostałaby wychwycona, tak jak u
człowieka, który pracuje nad sobą i jest w miarę doskonały, niewłaściwa myśl od
razu zostaje schwytana i odsunięta. Tak samo to dobro zostało od razu zauważone i
to go zaczyna zmieniać. Więc przyjdą tysiąclecia, miliono-lecia, kiedy on się odtworzy
w bólu, cierpieniu itd. Tego doświadcza się właśnie w światłości. Tam się otrzecie o
prawdziwą istotę Boga i On każdego was poprowadzi ścieżką, która mu jest dana.
U mnie jest wojna, więc prawdopodobnie, to, co mi ukazali, tyczy się mnie. To
mnie tak poruszyło, że nie potrafię zapomnieć tej chwili. To we mnie żyje. Dzięki tej
chwili nabrałem pewności, co do własnych działań, ponieważ wiem, że Lenariiego
można zniszczyć. On jest chory, leży na łóżku. Natomiast Boga zniszczyć nie mogą.
Nie wiedzą bowiem o tym, że są cząstką Jego. I nie mogą siebie wymazać. Mogą
wiele namieszać, wielu Stwórców może zginąć, wiele istnień może cierpieć, ale Boga
nie ruszą. Nie wiem, czego wy tam będziecie doświadczać, w światłości bowiem jest
wasza ostateczna przemiana. Potem jest tylko zejście jako Posłany. Z tej świątyni,
jak będziecie wychodzić, jest jeszcze promień prowadzący ze Złotej Kolumny w górę.
Jest to Droga Wniebowstąpienia. Tam jest Matka Boska. Dwa są odczucia,
pierwsze totalnej opieki. Idziecie do Niej i odczuwacie totalną opiekę. W
rzeczywistości, ja jak się tak pokuję, to zasypiam. Co to oznacza? Że ciągle jestem na
tyle słaby, że sam tej opieki tu, przy wniebowstąpieniu, nie mogę komuś dać. To nie
jest ta opieka tu, która się wyraża w mocy Ducha Św. To jest najwyższe prawo, kiedy
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człowiek chciałby doświadczyć matki, a musi ten zapis kiedyś w nim być, jak chce
być Świetlisty, mówimy o Świetlistym, jakby chciał iść drogą Wniebowstąpienia.
I następną rzecz, Ona uczy. Szkoła, tablica i Bóg was będzie przyprowadzał. Bóg
jest Jej malutkim dzieckiem. Ciągle niewinny i On chce wam pomóc. Ale matka jest
najsurowszym i najdoskonalszym nauczycielem. Nie powtarza. Napisze wam na
tablicy to, to i to. Nie będzie następnej lekcji, dopóki się tego nie zrobiło. I to mogą
być najbzdurniejsze sprawy. Np. powie byście sobie zrobili sok z marchwi. Albo
byście pojechali kogoś spotkać, to szokujące, a wy godzinami będziecie kombinować,
o co chodzi. I to może być błąd, bo będziecie się odwodzić od tego czasu. Trzeciego
stanu jeszcze nie doświadczyłem – jak mówią- a jest jeszcze trzeci. To jest droga
wniebowstąpienia i to są cudowne sprawy. Jeśli chodzi o Matkę Boską, patrzcie, co
powiedzieli:
„ Nie sposób osiągnąć doskonałość Matki. Samo odczucie różnic między
Nią, a nami może doprowadzić do szaleństwa. Jak, w takich
okolicznościach może ona uruchomić w nas moce, które swoimi
słabościami możemy niewłaściwie wykorzystać.”
Zobaczcie, już tu na najniższym poziomie wielu z was tak chce (w przenośni):
machnąć ręką, by powstały nowe ściany, rzucić okiem, by sparaliżowany powstał,
potem to, potem tamto. A czy są tylko czyste myśli? A jakby tak Kowalski przechodził
drogą, a my: „aby padł” i patrzymy, Kowalski połamany. A ci z was, którzy
zapomnieli się modlić - gdzie są czyste myśli o pewności. Zaraża się potem na
odległość w swych słabościach innych. Zamiast ich wynosić, to dołujecie całe wsie,
bo nie potraficie sobie poradzić z własnymi myślami! Jestem słaby! Atakują mnie!.
Wykańczacie przez swoje słabości tysiące osób - a akurat Kowalski w jakiejś swojej
chałupie interes prowadzi, interes jego życia, nagle idzie wasza słabość, on nie da
rady, na lata zawaliliście mu życie. Kto z was to odczuwa?
„ Jedynym wyjściem jest pozostawanie w stanie miłości, jedności ze światem, stałe
odczuwanie obecności DŚw. a przy sobie opieki Ojca. Nie ma innego sposobu na
pozostawanie w harmonii, by bez niebezpieczeństwa niewłaściwego użycia móc
korzystać z Mocy Istnienia”. Jezus korzystał w 30% z mocy istnienia. Jakby był
Świetlistym to: z 50-60 %. Granicy nie przekroczył.
„Odczuj boską niewinność, w niej zawarta jest bezgraniczna miłość, dobroć i
bezgraniczna tolerancja, sam sens istnienia, a utrzymasz w sobie korzystanie z mocy
istnienia.”
Jak otarliście się o Boga, zaczynacie pojmować jego niewinność. Patrzycie na
drugiego człowieka, a on jest zły, taki, siaki, a was to nie interesuje, wy tylko
chcecie, by on był kiedyś szczęśliwy. Musicie patrzeć na Ojca. I tu ta ostateczna
przemiana, ta tycząca się najwyższego poziomu uzdrawiania związana jest właśnie z
Ojcem. I co zamyka te całą naukę.
„Musisz uwierzyć w to – mówi Ojciec – że Ja Jestem, że patrzę na ciebie, że
cię obserwuję, że cię wspieram, że cię wypełniam. Żyj, ale patrz na świat naszymi
wspólnymi oczyma. Napełniaj go miłością, spokojem, zaufaniem, a podda ci się, bo
odpłaci ci się tym samym. Nie musisz mnie tam szukać. Ważne, byś szukał mnie w
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sobie. Bym zaczął stanowić integralną z tobą całość. Wtedy usłyszysz mój głos w
swoich ustach, ujrzysz całość moimi oczami i użyjesz mocy należącej do mnie „
Pozwól wypełnić siebie mną, dbaj o mnie w tobie, a jedność nasza uratuje ten świat.”
To koniec nauki.
Czyli, innymi słowy, dopóki odczuwacie wyższe siły nad sobą, nie postępujecie dalej.
Czyli, pracujecie nad tym, by zjednoczyć te siły w sobie, aby jako Pan Bożych
Zastępów pozostał tylko nad wami Bóg. Wtedy zaczynacie odczuwać Jego w sobie,
patrzeć Jego oczyma, pozwalać mu mówić, czyli w tej jedności wyrażać w swoim
działaniu, myśleniu i słowach to, co On by zechciał przez was w tym świecie zmienić,
uczynić. I to kończy się całość. Jak wam uda się to zrobić, jesteście Posłanym.
Jest jeszcze jedna próba. Zaufanie sobie, by uwierzyć w to, że dasz radę, że
wytrwasz w utrzymaniu własnej doskonałości. Nie mogą oni nawet w przypadku
uruchomienia czakramu, czyli Kanału Bratniego, schodzić, tworzyć tam konstrukcji,
istnieć, jeśli wy nie gwarantujecie, że go utrzymacie. Tak samo Bóg, jeżeli ma już
ostatecznie poświęcić wysiłek na zejście, musi uwierzyć, że wy się nie załamiecie, a
więc musicie być naprawdę w sobie z ludzka doskonali, żeby kiedyś nie odżyła
bzdurna idea, że Kowalski jest Bóg, albo nie daj Boże, że Demon może mi coś
wsadzić, albo inny człowiek we mnie uderzy, bo to jest niedopuszczalne. Takie myśli
nie są nawet historią. Jezus, jak doszedł do Boga, to na końcu drogi powiedział:
Ja jestem, ja się odnalazłem. Ja jestem gotów do tego, byś do mnie
wszedł. Jak się odnalazł, to wiedział, o co chodzi, żeby działać tutaj, żeby
odbudowywać to wszystko, żeby otwierać ręce, żeby w tej przestrzeni schodził Bóg.
Bo nie było dla Niego innej drogi. On się odnalazł. My musimy wiedzieć pocośmy tu
przyszli. Dzięki temu prostemu zabiegowi od razu wzrasta nasza moc w tych
obszarach. Ogólnie jest tak, że działamy w trzech obszarach: w obszarze Ducha, w
obszarze Świadomości, i tutaj w tej rzeczywistości, czyli w obszarze materialnym i do
tej rzeczywistości należy też ciało.
Bardzo prosto sprawdzać, w jakim zakresie już działacie. Nie można
uzdrowić np. umysłu, jak nie macie uzdrowienia w obszarze Ducha pełnego. Nie
możecie Duszy wyciągnąć i wsadzić w ……….(?) bo tam nie ma tej mocy. Zawsze
działanie jest 100 %. Częściowe uzdrawianie do 90 % i zupełne do 100 %.
Najważniejsze byście częściowe zamknęli, a potem, by było całkowite. I każdy musi
to przelatywać. Ja miałem duchowe dawno temu, dlatego mogłem w tamtych
obszarach, czy z Duszą ludzką tyle zrobić, czy z tamtymi siłami, ale ciężko nad tym
pracowałem. Świadomość też zamknąłem dopiero teraz. Pełnię odzyskałem
niedawno. W uzdrawianiu fizycznym też chcę zamknąć dopiero teraz, ale tylko
częściowo. To są progi. Każdy z was może sprawdzić, co możecie zrobić i gdzie - na
skali 100 %. Teraz załapaliście wszystko. Nic innego tylko trochę nad sobą
popracować. Ogólnie jest tak - mówimy o uzdrawianiu, które działa tutaj w tym
wymiarze - to kanały są potrzebne, to coś przez was schodzi.
W przestrzeni Ducha są dwa kanały poczęcia. Jeden jest zależny od
Stwórcy albo Boga, a jeden jest w was. Jest ich 2, ale jest 6 kanałów wejścia, by
one powstały.
Sprawdzać: ile macie uruchomionych kanałów wejścia i kanały poczęcia czy
są już 100 %, czy częściowe.
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Kanały poczęcia później się rozczapierzają, każdy z nich na 64 kanały zejścia, które w
ciele fizycznym zwą się kanałami transformacji. One mogą być krzywe, zaburzone,
może ich nie być. Jak kiedyś będą wszystkie całościowo tzn. że 6 kanałów wejścia w
te kanały poczęcia, od 10-12 kanałów w te kanały wejściowe, transformacyjne,
wtedy autentycznie, energetycznie jesteście zdolni do tego, by całkowicie moc przez
was zeszła, by w totalnych ciemnościach odtworzyć drogę dla działania Ojca.
Parametr duchowy to jedno, a ustawienie energetyczne to drugie. Latarka to
parametr duchowy, mamy ją, ale bateryjkę trzeba włożyć - energia.
Dopóki ciała macie chore, też nie uzyskacie pełnej bateryjki. Trzeba się
uzdrowić. Jak parametr duchowy jest wysoki, zwłaszcza przy nas, jak jesteśmy
artefaktem, to nawet ciało chore da wam taki max działania, że nikt wam nie
dorówna.
Mówimy tu o drodze otwartego serca. Są różne drogi. Nawet totalne zło
potrafi uzdrawiać do poziomu 7. Są tacy, którzy korzystają z sił kosmosu, przyrody.
Jest taka granica 10.9 i mogą tu dojść. Trzon duchowy, to jednoczenie wszystkich 3
części, proces zespalania całości, to integracja ludzkiej istoty. U Jezusa było – jak stał
się Posłanym 97 % tej integracji. Tu chodzi o integrację całej naszej Istoty w
swych najwyższych wibracjach.
W przypadku Schodzących i Powróconych, będących cząstkami Pana
Bożych Zastępów chodzi o integrację zaczynająca się od poziomu Jana, czyli
mówimy o potężnych siłach duchowych, o odczuciu, kim się jest, przez co odczuwa
się silnie swoje wyższe powłoki, co doprowadza do odnalezienia swojej, tzw.
tożsamości i odczucia, iż się jest w tej rzeczywistości Panem Bożych Zastępów, przez
co ostatecznie pojmuje się, iż nad nami jest tylko Bóg. To wspaniałe odczucie
świadomości własnej mocy niezależności od innych sił i swej duchowej i istnieniowej
wyjątkowości, co nie ma nic z Ego, a jest spięciem z całością dostrzegająca
wspaniałość każdego elementu wszechrzeczy, to klamra spinająca wątpliwości w
uwierzeniu w swoje mocne, duchowe pochodzenie. Wyraźne tego odczuwanie
zaczyna się od integracji na poziomie 83 %, a przebłyski tej prawdy uwidaczniają się
podczas stanów modlitewnych, gdy wartość przekroczy 41%. Dzięki temu wiara we
własne działania potrafi wzrosnąć o 40 % tj. bardzo dużo.
Bóg powiedział – tak, jak kochasz ludzi, tak będziesz kochał mnie.
Musicie to trenować i fizycznie się trenuje. Ten brzydki, okropny człowiek był
niewinnym dzieckiem, miejsce zrodzenia jego Duszy to coś wspaniałego i widzicie w
tym człowieku Boga, jakby był cząstką Boga. I nagle ten człowiek jest inny. Góra
wyraźnie mówi – i tu są zagubienia – że jest namiętność, przyjaźń i miłość.
Zaczynacie to odczuwać prawidłowo, ta osoba też zaczyna odczuwać to
prawidłowo, bo ona może i na wózku jeździ, ale jest takie odczucie, że człowiek nie
wie, co właściwie uruchamiać, ale wystarczy wtedy tylko odczuwać, bo to jest coś
wspaniałego … Dlatego podpowiadają ci Aniołowie, byś mnie kochał jeśli chcesz
stworzyć swój kanał na moją miłość, ona jest bezgraniczna, ale nie ma jak zejść
przez przymknięte serce. Gdy je otworzysz, dotrę do ciebie w całym majestacie swej
mocy. Czekam na tę chwilę, lekcje odrobiłeś, została ci tylko droga do mnie. We
mnie są wszystkie twoje cele. Pan Bożych Zastępów powierzył się Ojcu. Całe swoje
istnienie, wszystkie swoje cele oddał Bogu, by i On w PWW wszystko przeniknął.
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Odzyskuje wszystko to, co stracili nasi w duchowym, bezmyślnym lenistwie.
Wydźwignij się teraz w drugim człowieku, bo w nim jest droga do ciebie samego.
Jak zaczniecie pracować i odczuwać Boga w drugim człowieku, to właściwie
zaczynacie odczuwać też siebie. Czyli najpierw odczuć w sobie Go - to jest jedna
robota, ten ostateczny poziom - a potem odczuć Boga w drugim człowieku i to
wszystko zamyka. Dzięki temu możemy coraz efektywniej działać. Dzięki tym samym
odczuciom wasza moc duchowa w tamtym wymiarze rośnie. Pamiętajcie, że moc
Powróconego i Schodzącego w obszarach duchowych jest równa mocy, jaką miał
Jezus, choć był Posłanym, w tamtych czasach, bo jemu nie był potrzebna taka duża,
a to już jest dużo. W świadomości będzie taka sama, natomiast w obszarze
uzdrowienia musimy to zamknąć, żeby też taka była. Nad tym pracujemy…
Jak ja pokochałem Kowalskiego, to co, że on jest brzydki, że pluje. Ja mu
wybaczyłem, ja wiem, że on nie jest w stanie się tu odnaleźć, ale ja byłem w stanie.
Więc jak się odwróci to mu przywalę kamieniem delikatnie, żeby nie padł, bo on
zamroczony, przez miesiąc nie będzie krzywdził innych. Kowalski opędzlowywał mi
ogródek. Rosły tam brzoskwinie, marchewki itd. Nocami przychodził i kradł. Puściłem
220 volt, nagrałem jak jęczał, kiedy chwycił za ten drut. Ktoś by powiedział ty zły
człowieku, poparzył sobie ręce… ale co ja zrobiłem? Kowalski zaczął myśleć. Najpierw
dochodził do siebie, wtedy nie kradł, nie niszczył, ilu grzechów nie popełnił, jak ja
zadbałem o jego duchową przyszłość. Leczył ręce i myślał, kurde, jak coś
podejrzanego to nie przelezę.
Rycerz Światła to nie ten, który siedzi i mówi: Ojcze zrób tam coś. A Ojciec
mówi: no to inni o to poprosili i ciebie tam przysłałem, a ty siedzisz i nic nie
robisz. Bóg schodzi tu przez nas. Przyszliśmy dla innych. Jednak dopóki w was
odpowiedzialność nie zaiskrzy, bo się do Oazy Wzrostu nie wchodzi, nie będzie to
pełne. Powolutku wzrastać, mamy jeszcze trochę czasu, 4 lata, żeby wszystko zapiąć,
ale w ciągu 2 lat musicie być gotowi do wszystkiego, bo zmiany się zaczną, za 2, ale
formalnie za 4. Garstka nas jest potrzebna, żeby zmienić cały świat. Energetycznie
zmienimy ziemię i całą resztę, a wy macie być totalnie szczęśliwi. Udowodnicie wtedy
innym, że to jest proste, ale najważniejsze, byście wpływali na świadomość innych
ludzi.
Energie w nas są, a precyzyjniej ujmując, chodzi o uruchomienie pewnych
wibracji w nas. Jak chwytacie talizman, on z poziomu duchowego ustawia całą
resztę. Normalnym trybem, kto z was może wejść do 119 poziomu energetycznego,
jest to niemożliwe, a tymczasem możemy to robić, a jednocześnie pracować nad
sobą - ale ludzie przestali nad sobą pracować, tymczasem mogą wpływać na myśli
innych osób i z tego sobie sprawy nie zdają. Prawda jest taka, że jak przyjdzie do
poważnych zaburzeń, jak nie będą nad sobą pracować, te poziomy mocy, które są im
nienależne, będą odbierane.
Jak ktoś nie panuje nad swoim myśleniem, jak ktoś niewłaściwie pomyśli o
idącym drogą Kowalskim - to, co, ma go uśmiercić? A uśmierca wtedy egzystencje
wielu ludzi, na których oddziałuje. To on ma moc utrzymywać i to przyjdzie niedługo,
żeby ci ludzie sobie i innym nie szkodzili, a jest trochę takich osób, będą utrzymane
w nich tylko wypracowane przez nich poziomy. Ten ogranicznik przyjdzie gdzieś za
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miesiąc i te osoby będą naznaczone czerwonym kółkiem Dopóki te osoby nie zaczną
pracować nad sobą, to żeby im dać czas, jak nie, to będą mogły utrzymać tylko swój
własny poziom. …
To, o godz. 20-tej, tego nie muszę osobiście robić, ja to zwracam. Tu są nasi
pomocnicy z drugiej strony i to idzie, tylko, że to idzie przez mnie. Ja nie muszę mieć
wtedy rąk rozłożonych, bo to idzie. Ktoś o tym brzydko napisał w Internecie, w ten
sposób rozwala się cel, który istnieje. Świadczy to też o nieprzepracowaniu wielu
rzeczy w tym człowieku….
Jak jesteś lepszy - to myj nogi innym, bo jesteś lepszy, bo ty to
potrafisz………
Pytała pewna osoba, jak to się wchodzi w te przestrzenie, z tym talizmanem.
Uwaga: Jedne osoby czują, inne widzą, te osoby zaczynają wiedzieć, pojawia się
widzenie, czucie inne, ale jakby się każdej przyjrzeć, to one jakby istniały/nie istniały.
Doprowadzamy do jasnowiedzenia, może to być szczątkowe. Możecie to jednak
odczytać na skalach. Jak chwycicie talizman, a jest tylko jeden, tak jak my jesteśmy
artefaktem, który ma wszystko, jest teraz inny, zbiorczy, wy tylko chwytacie i nic was
nie interesuje, już tam jesteście. Wiadomo, że chodzi o Świątynię Serca, chwytacie i
wszędzie w mieście Oriin możecie wejść.
Jest tylko kilka miejsc dostępnych, reszta będzie dostępna później, jak skończy
się wasza przemiana, ponieważ te Istoty tam, żeby z wami rozmawiać muszą obniżać
poziom wibracji. Natomiast Ci, którzy was prowadzą, te istoty wyższe itd., tylko
zaglądają i dla nich nie ma problemu. …Chwytacie talizman i już jesteście tam. My
jesteśmy w świetle. Światłość to są nasi przyjaciele stamtąd, żywe istoty. To, co
otacza te żywe istoty, to światłość. My przez te energie, czyli światło jesteśmy nimi.
Nie ma wchodzenia w światłość, tylko uruchamiamy w świetle kontakt z naszymi
braćmi, o których mówimy, że to są bracia oświeceni. Jak wchodzimy do
Wieczernika, chwytamy Gralla albo się coś na was wyleje, oczyszczając was, albo
opłatek weźmiecie. Co z tego, jak wy wejdziecie tu i tam, jak nie będziecie nad sobą
pracować………..
Oaza Wzrostu tylko jest tym czymś, o czym nie wolno zapomnieć, by od
pokochania siebie, po miłosierdzie wszystko osiągnąć. Bo jak ja pokocham na
poziomie duchowym, przez linie wymiarowe nic nie może wejść, bo nie ma w
nas słabości. To stoi i czeka, a jak kiedyś padniecie, zaraz przyatakują, to wisi.
U mnie cienioklątwy to już chyba od 900 osób wiszą. Tworzą iluzję i macie zatrucie
Duszy, czyli w chorym systemie pojmowania istniejecie. Wydaje się, że Kowalski z
trzema działami w was celuje, a to bzdura, bo on tylko podgląda sąsiadkę.
Energia zupełna ma znacznie wyższy poziom energetyczny niż ludzkie ciało.
Energia zupełna sama sobą gwarantuje szybkie wejście w Ciszę.. jest waszym
wybawieniem. 90 % ataków umiera. Prawdziwa energia zupełna iskrzy, postrzegana
jest zawsze jako bladomleczna. ..
Jak wejdziecie w przemianę, ściągacie wszystkie informacje z Góry, ja jestem
niepotrzebny. Tylko wy i Ojciec. Dopóki nie jesteście zjednoczeni z własnym Duchem
w trzonie duchowym, potrzebujecie w 5-10 % pomocy tamtych istot, by wam coś
podpowiedzieli. Potem zostajecie tylko wy i Stwórcy i Bóg, ponieważ Duch wasz jest z
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nimi i tak w zgodzie i zagląda wszędzie i nićmi, waszą mocą wszystko wam
podpowiada. Musicie odbudować to, co w was najcenniejsze, wasze wewnętrzne
pomosty. Musicie być silni, ale bez modlitwy tego nie zrobicie. Ludzie myślą, że to są
chocki-klocki i energiami się zajmują. Trzeba, ale wtedy, jak Oaza Wzrostu zostanie
zaliczona. Takich osób jest sporo które się nie modlą, 1/3 się modli, nie mówię ilu
właściwie, ale modląc się przynajmniej wchodzą do Oazy Wzrostu, bez względu na
to, ze czasami stają, ale powolutku idą do przodu. 50 % nic w ogóle nie robi, a z
tego 20% bawi się energetycznie. Tylko 30 % autentycznie wie, o co chodzi. To jest
mało, naprawdę mało, szkoda. To będzie wstyd, jak umrą, że nie uczestniczyli w
tym, po co przyszli, w przemianie, a oni są, potrzebni, przyszła tylko grupka. Ideę
będzie krzewić 40 tys. innych, a do zadania przyszła grupka, a i tak są problemy…
Wzrastać musicie w modlitwie, inaczej nie możecie tego wyrazić w
rzeczywistości… W modlitwie doświadcza się tych stanów, wtedy wzrastacie w
aspektach boskości. Wasz Duch staje się silny, oddziałuje na niższe wasze struktury,
sami wzmacniacie się i przyspieszacie to od pokochania siebie po miłosierdzie.
Powtarzam znów, na logikę przepracowujecie to wszystko, natomiast
doświadczając tych stanów w tamtych pokojach, obojętne, dzisiaj sobie mogę wejść
do jednego, na 2-gi dzień do drugiego albo tu i tam…Dobudowuję siebie. To jest
praca… Gdzie indziej nie wymaga się pracy. Tu jest droga otwartego serca. Bez
uruchomienia miłości nie uruchomicie kanału dla spływu tej naszej energii, tj.
uzdrawianie duchowe, które ma kilka poziomów.
Macie tylko 2 rzeczy do zrobienia, doświadczanie tamtego świata, otworzenie
się nań i zrozumienie, że jesteście istotami duchowymi zintegrowanymi ….. i harmonii
energetycznej
Wszystko przyjdzie, jak się uda wprowadzić Jasną Płaszczyznę w 2012 roku,
my zyskamy przewagę i wszystko się stanie. My musimy doprowadzić do 2012 i być
przygotowani do tych zmian, by to udźwignąć. Jak się to uda, stanie się tak jak
zostało zapowiedziane.
Samo słuchanie tutaj jest tylko takim otwieraniem się, jak ktoś na tym
poprzestanie, nic nie osiągnie. Jak ktoś traktuje to jako pełniejsze rozumienie, by być
bardziej aktywnym, to OK. A ludzie często szukają czarodziejskich słów. Nie - tu jest
praca. Ciemni pracują non stop. Zależy mi na tym, żebyście wzrastali, ale obojętne
mi jest, kto z was wzrośnie. Dokładnie obojętne. Bo to jest wasza droga, wy zdajecie
egzamin przed sobą. Nie przede mną, przed Bogiem, a przed sobą. Mnie nie
interesuje, która ze stron wygra, ja musze przeć do przodu…
Nie do końca jestem spokojny o wynik 2012, robię wszystko, by się tak stało.
Rozstrzygną o tym najbliższe miesiące. U mnie modlitwa trwa po parę godzin. Ale nie
wiadomo, w jednym świecie przegraliśmy… Ktoś powiedział, że ja jestem nieczuły.
Nie o to chodzi. Wolę, by się wam udało, bo to jest wspólne. Oddziałujecie na
większą ilość ludzi. Bogu też jest obojętne, komu się uda, ale chciałby, żeby było
lepiej, jednak PWW działa. Nie możecie go zakłócać. To nie jest znieczulica, tylko
jedność. Nie mogę w człowieku niczego łamać, mogę tylko powiedzieć, kop ogródek,
jak chcesz mieć marchewkę. Tak naprawdę, do tych zmian w przyszłości nie potrzeba
wielu osób. Albo 6 Budowniczych, albo 66 Uświęconych, albo 666 Świętych.
6 Budowniczych też wystarczy, 2-óch już jest, ogólnie brakuje trzech. Ale wy nie
będziecie wtedy szczęśliwi. Nie będziecie świecić przykładem, a tymczasem trzeba
totalnie zapanować nad swoim życiem i cały czas musi być harmonia energetyczna
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żeby cele zostały spełnione i przerobienie tego wszystkiego, żeby człowiek wiedział,
chciał, żeby genetycznie być szczęśliwym…, ale trzeba doświadczać tych stanów,
żeby one zaczęły was stanowić.
Cieszę się, że macie nagrania, odsłuchiwać je, ale równocześnie pracować.
Gaakdani powiedział, 1-sze tj. krąg rozumienia, o co w tym wszystkim chodzi i
zgadzam się, że możecie zadawać takie pytania, trochę z poprzedniego czasu, trochę
na teraz, bo zaczynacie pojmować to wszystko. Już wiecie, że trzeba panować nad
całą swoją strukturą…
Po poziomie harmonii można zobaczyć, jak kto nad sobą pracuje, nie trzeba na
innych skalach… Nie naszą rzeczą jest oceniać innych. Na skali jest, jak Bóg was
ocenia. Tu się odzywa ta cząstka, która łączy was z Bogiem, wasz duch mówi w
połączeniu z Bogiem jak jesteście widziani. Jak was nie ma nawet w aktywnym, to
ten ksiądz z ambony wam się naprawdę przyda..
Musimy powiedzieć o używaniu słów…
Oto jest słowo…... i potem… oto jest moc (Moc DŚw., Moc Istnienia, Moc Boska)
i oto jest siła działania. Koło takie kończy…
Oto jest słowo i trzeba powiedzieć, o co chodzi i tam, gdzie jest Świątynia Serca
macie te słowa, które dotyczą odradzania się człowieka, Istoty ludzkiej.
- Wyczyszczam – wiadomo, że wyczyszczacie energetykę i ciało fiz., wyczyszczacie
wszystko, co jest: z pasożytów, zastaw, programów itd., ale niektóre rzeczy dotyczą
świadomości człowieka albo obszarów duchowych i wtedy to dotyczy obszarów
duchowych, świadomości i ciała fizycznego. Jak ktoś nie ma w tej chwili mocy
duchowej nic nie zrobi i programy od Sai Baby zostaną. Musicie sprawdzić, jaką
macie moc w uzdrawianiu duchowym i świadomości.
- Naprawianie –dot. obszaru między ciałem, Duszą i Duchem. Tu jest tzw.
równoważenie Trzonu Duchowego.
- Wyzwalanie – opętanie, inne formy. Jak powiecie wyczyszczam i wyzwalam, to
kasujecie wszystko, ale atlantyckie zostanie, tego nie zrobicie, np. też nie odzyskacie
umysłu człowieka.
- Budzę – budzicie duszę, ale jest też budzenie ducha, ale trzeba być Posłanym
Mianowanym…
- Uzdrawiam - .. tu się rośnie
- Odtwarzam – jest znacznie potężniejsze, bo to wyrywa, doprowadza do tego, by
zapis przed chorobą dotyczący ciała - mówimy o genetyce- został w tym człowieku
odtwarzany. Warto powiedzieć leczę i też zwalić to na Ojca.
- Wyprowadzam Ducha z niewoli, jest to możliwe (przy parametrach jak na skali) i
wtedy można Ducha wyrwać ze świata Moora, z tego, tamtego, ale trzeba zapytać,
bo często nie warto wyrywać z procesu oczyszczania, bo oszczędzicie komuś
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troszeczkę jeszcze cierpienia i przez to przez całe życie tutaj będzie się męczył.
Czasem warto, żeby się pouczył.
- Wybaczyć możecie temu, kto was skrzywdził i wypisujecie to z Księgi Życia. Zapis
zostaje starty, równowaga jest. Jak macie te parametry co na skali, możecie
wybaczyć komuś innemu, wybaczyć, że kogoś skrzywdził i wypisujecie w Księdze
Życia ten grzech. Jak powybaczacie kupę tych rzeczy, to ta księga przechodzi na
nasza stronę, ciemni nie mają dostępu, dzięki temu mnóstwo światła się staje, nie
ma obciążeń. Wybaczać mamy każdemu zawsze i wszędzie.
- Nagradzam i powołuję zostawmy, ale 6 osób będzie w przyszłości tego używać.
.. Na końcu uzdrawiania mówimy (ma prawo ochrzczony):
„i jestem po to, by zbawiać lub zbawić świat, by całość przeniknął
Ojcowski ład. Chrystus jest w nas.”
Nie są to słowa przypadkowe. Uwaga, jak to się dzieje. Normalnie jak się przystępuje
do uzdrawiania, to chwila refleksji, bo ujednolicamy Trzon Duchowy, za chwilę
czujemy wibrację, ręce czują. Ręce na boki i takie podstawowe, jak nie chcecie się w
coś tam bawić, uruchomienie energii - w imię Ojca (prawa ręka); Syna i DŚW. i
dopóki nie macie przerobionych w sobie pewnych rzeczy, nie czujecie się godni, by w
imieniu Ojca, w imieniu innych uzdrawiać, wy nie dajecie sobie prawa. Więc
stosujemy taki przekręć o pozwalamy zadziałać Światłości, tyle tylko, że od dzisiaj
dla was światłością jest tylko Bóg. Czyli w Imię Ojca i Syna i DŚ. Jak rozłożycie
ręce i zauważycie, że coś po was leci, jakby krąg, pole działania. Pamiętajcie kanały
zejścia, poczęcia, transformacji – jak rozkładacie ręce, to to obejmuje. Do tych
duchowych, świadomościowych i fizycznych jest ważne. Im jest większy, większą
grupę osób obejmujecie. Ten fizyczny może mieć na początku 20 cm, potem 1 m,
potem więcej, fizyczny zmienia tylko komórki fizyczne. Jak działacie dotykiem
duchowym, bo trzeba go odpętać, to powiecie słowo i choćby siedział 20 m dalej,
zostanie to z niego zdjęte. Z reguły w tej przestrzeni widzi się fizyczny, bo on jest
mocożerny, jeżeli chodzi o uzdrawianie. U Jezusa fizyczne miało 30 m, czyli ładny
tłumek by sobie zebrał i to by zadziałało. W Imię Ojca i Syna i DŚw., ręce, i teraz
pozwalacie - dopóki nie czujecie się pewni – zanieść Ojcu i mówicie:
- Ojcze, oto jest Słowo, proszę cię, byś …to to to zrobił oto jest moc, Ojca,
moja własna, ta, która wnika od Pana Bożych Zastępów, od waszego
własnego Ducha i Ducha ŚW.
i w tej chwili oni zaczynają też korzystać z Mocy Istnienia. Wy dzisiaj będziecie mieć
1-szy raz Moc Istnienia wkomponowaną w swoje działanie. To jest najsilniejsze, co
może być i tj. taki fundament, to jest we wszystkim. To jest życie. Nawet jak
podejdziecie do kogoś i wiecie, że już potraficie mocą istnienia działać, to powiedz:
daję życie, temu kolanu, temu, czy temu, od razu jest takie działanie, jakbyście w
tym byli.
Sprawdzajcie: na skalach, moc istnienia, ona jest wkomponowana.
Ale najprościej, rozkładam ręce, w Imię…
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Toczysz dyskusję z Bogiem i Bóg mówi: działaj w moim imieniu. Mówię, robię
to, to , tak samo, jakby mówił Bóg, czasami się słyszy, a teraz oddaj to Bogu. Jego
moc uruchamia moc DŚw. ,uruchamia moc istnienia, ale to was nie interesuje,
ponieważ to jest w was zawarte.
Uwaga, to zakończenie. Jak pierwszy raz to ujrzałem, zbaraniałem. Pokazali mi
działanie mocy istnienia.. i jestem po to , by zbawić ten świat.. i nagle widać
wspólną przestrzeń i takie ogniki, wiecie, że ten na tej planecie, działa, tamten ulicę
dalej, po prostu mnóstwo istot w tej chwili robi taką samą robotę jak wy, walczy z
nieprawością….„by zbawić ten świat…” i widzicie, że kupę świateł jest wszędzie w
przestrzeniach boskich, by Ojcowski ład, przeniknął ten świat i schodzi jasność.
I bardzo ważna rzecz, musicie się tego nauczyć, to słowa: Chrystus jest w
nas – to nie jest przypadkowe, zamyka całość. Chrystus - tak jest nazwany
Duch ŚW. w was, Matka Boska w was zawarta, czemu to jest ważne, bo
zamyka proces cały, obojętnie co robicie. Chrystus jest w nas, ja, żeby to pełniej
odczuwać mówię, bo Duch Św. jest w nas, czy we mnie i wtedy wiecie, że Duch
Św. jest w was, on jest w tym, kogo uzdrawiacie, jednocześnie tu przenika i uwaga,
działamy w naszej przestrzeni. Skoro myśmy sprowadzili tutaj światłość, światłość w
tym wypadku siły boskie, to zapis waszego działania nie może być kasowalny. Dzięki
temu sprawicie, że zapis jest pełny i nie może nikt go zmieniać. Nie mają prawa go
zmieniać, dopóki Duch Św. jest w nas. Jak człowiek przechodzi na stronę
ciemności lub pozwala się łamać innym ludziom, bo ma do tego wolne prawo, to tu
jest pewne łamanie. Ale tak, nie można go opętać, nie można mnóstwa rzeczy zrobić.
To jest bardzo ważne. Dzięki temu wy wierzycie w to swoje działanie.
Bez wiary w działanie jest kiepsko, dlaczego? Bo moc własna, przy
doświadczeniu tego wszystkiego uruchamia w was zaufanie samemu sobie, w to, że
potraficie tę moc utrzymać, rozumiecie? Musicie zaufać Bogu. Jezus podsumował
jednym słowem: Ja i Ojciec w działaniu to jedno, ponieważ Ojciec Go namaścił i dał
Mu prawo wypowiadania w Jego Imieniu słów przez Jezusa. Czyli Jezus mógł
powiedzieć: uzdrawiam, tak samo, jakby powiedział; Ojcze, proszę Cię, uruchom to
uzdrawianie. To jest namaszczenie przez Ojca. On czuł Ducha Św. w sobie. To jest
totalne uproszczenie. Wy tylko mówicie, a bądź ładny i ble ble.. i to wszystko działa.
Ale bez zrozumienia etapów dochodzenia do tego, byście nie mogli tego zrobić. Czyli
jeszcze, nim się odważycie to zrobić, ale próbujcie, bo tu już jest moc istnienia, daję
życie i zobaczycie, jak te energie działają W Imię Ojca i Syna i DŚw. i oto jest
słowo… i mówicie o co chodzi, prosicie Ojca, żeby to zrobił i ta formułka na koniec.
Ona nie musi być wypowiadana. Ja np. ją w poważnych działaniach wypowiadam,
żeby upewnić się, że będzie to niezmienialne. Bo zauważyłem jedną rzecz.
Uzdrawiam kogoś i np. za tydzień pomyślałem, o Jezu, czy ja to na pewno dobrze
zrobiłem? - już wstrzymany proces zdrowienia, już pozwalam na zadziałanie tamtym
siłom. Dlatego ta praktyka jest taka ważna, by uwiarygodnić cały proces przed sobą.
Czyli, po tym, co my przejdziemy w przyszłości obojętne czego się tyczy wchodzicie w
ten stan, czujecie te energie, możecie skrzydła rozłożyć, nie musicie rąk, ja np. jak
rozłożę, czuje fizycznie dlatego rozkładam i w Imię… , zamykam proces i nie mogą
cofnąć - człowiek może, ma do tego prawo.
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My jak będziemy ćwiczyć, zróbmy tak: jeśli macie kogoś w domu, opętany,
taki, siaki to możecie tutaj przy okazji na niego zadziałać, zobaczymy skuteczność.
Jak kogoś leczycie, to samo, jak leczycie siebie, to samo.
Góra stawia wzorzec energetyczny, ogólnie stawia i na niego działacie, to taki słup i
na niego działacie. Na to, na kogo chcecie działać będzie w tej energii, oni to po
prostu przekazują. Akurat w tym wypadku nieważna jest odległość, jeżeli chodzi o
dotyk fizyczny. Takie jest wsparcie w tym doświadczeniu to jest tak, jakbyście kogoś
fizycznie dotknęli. Zobaczymy, jakie poziomy osiągnęliście. Spytajcie, bo jak
uzdrawiacie lekką chorobę, to więcej osób, jak coś ciężkiego, to mniej osób, zależy
od mocy własnej; można więcej osób lub mniej osób przerobić. Możecie ustawić
siebie. Słup będzie i działamy na całą nasza grupę, na tego kogoś, nawet i na siebie.
W tej modlitwie to wejdziemy, potem odczytamy.
Pamiętajcie też, że na odległość parametr energetyczny jest słabszy. Np. jak
ktoś ma 139, pośle na odległość tylko 139. Można parametr energetyczny przenieść
na odległość przez osobę fizyczną. Czasami ktoś przyjeżdża i wiecie, że możecie
zadziałać. Do 5-ciu godzin, jak dotkniecie tego kogoś i jak ten ktoś położy ręce na
tego kogoś tam, jest tak, wy byście dotykali fizycznie. Jak poprosicie Górę o
wsparcie, jest to do 9-ciu godzin przedłużone, czyli przez telefon i tak jakbyście wy
ręce położyli. Zwłaszcza jest to istotne wtedy, kiedy są takie normalne raki, torbiel, a
to, a tamto, bo nie zajmują dużego obszaru. Takie przytknięcie rąk na kogoś w
zdecydowanej ilości przypadków od razu kasuje chorobę po jednym naszym
działaniu. Sprawdźcie przed działaniem, na co mamy działać i wchodzimy w
modlitwę.
Nasza technika jest techniką, otwartego serca i macie przy jednym działaniu
10.91. Powtarzając, przy ciężkich chorobach możemy osiągnąć pewną, częściową
materializację – od 11 – bo pełna jest jak wychodzi 11.11 i cały czas wahadło
kręcące się w prawo. Tu tylko mocą własną podkręcacie do 11.11 jak będziecie
działać. Jak ktoś wchodzi w to zawodowo dostaje pomocników. Jezus miał ich
wszystkich pomocników 30 z tego 8 do uzdrawiania.
Modlitwa I:
Powoli się uspokajamy, pozwalamy, by nasze ciało odciążało nas od tego byśmy się
nim zajmowali. Będzie oddychać w rytm sobie narzucony swoją inteligencją, a my
będziemy mogli jeszcze bardziej odczuć nasze przestrzenie duchowe. Pozwalamy, by
cała nasza istota od środka się zharmonizowała, by energie wokół nas powoli nas
przepromieniowały. Pozwólmy, by nas energetycznie poustawiano. Dzisiaj, będziecie
pierwszy raz odczuwać energię na skroniach. To, co czujemy na potylicy to jest
obecność DŚw., to co na czole się czuje to obecność Stwórcy, otwarcie
mocniejsze 3-go oka, tego trzonu duchowego, otwarcie na maxa kanału bratniego
jest odczuciem na szczycie głowy. Boga odczuwamy poprzez skronie. Jego
obecność jest dzisiaj między nami, jeszcze tego nie było. Jak to przed chwilą
schodziło, sam nie wierzyłem. Pozwólmy, by te energie Jego nas kodowały. Nie jest
tu między nami tym dzieckiem, jest normalnym mężczyzną, który jest duży, podobnie
jak Jezus, ręce ma rozsunięte na boki. Energie na nas działają, na nasze pola
energetyczne, które są bardzo rozległe i przenikają wiele wymiarów. Pozwólmy, by
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nas to objęło. Silne, białe kłęby energii zeszły pomiędzy nas. Ojciec siadł, jakby tutaj
na stoliku, spokojnie przygląda się całości. Mówi: radujcie się. Pozwólcie mu zagościć
w was. Niech wejdzie, niech wtopi się w was, niech wejdzie ta Jego energia, ta jego
obecność, bo On jest w nieskończonej ilości istnień wszędzie zawarty, jeśli one
zaproszą go do swego serca, by przygotował, by oczyścił wasze kanały, by Jego Moc
schodziła przez was jeszcze pełniej. Przyjmijcie Go do swojego serca, niech tam
zostanie i niech tam działa poprzez was. Patrzcie Jego oczyma i możecie mówić tym
słowem, które wypadło z Jego ust. Teraz pojawił się u góry wisiorek, taki talizman,
jak medal olimpijski wygląda, łańcuszek się skrzy, jest niczym złoty. Pojawia się teraz
u każdego was na piersi. On zawiera w sobie wszystko, to jest talizman od Ojca.
Jego działanie jest jeszcze inne. Jak go chwycicie, bez wchodzenia do Wieczernika,
wszystko wykasowuje, wszystko, co was niszczyło. Cała wasza struktura duchowoenergetyczna zostanie wyczyszczona. W Wieczerniku macie doświadczać duchowej
więzi, spotykać się z tymi najwyższymi, którzy was prowadzą. Ten talizman to w
nagrodę został dodany, aby było wam łatwiej. Jak będziecie chcieli
szybciej działać chwyćcie go lewą ręką, a prawą rękę wyciągnijcie przed
siebie i powiecie to, o co chodzi. To, co mi pokazał, od tej chwili obowiązuje.
Wiecie, co macie zrobić? Ręka na talizmanie lewa, prawa wyciągnięta i mówicie tylko
słowo i to się będzie działo, czyli po skończeniu tej modlitwy jak będziemy działać w
uproszczeniu zamknięty jest ten krąg: w Imię Ojca, i Syna i Ducha Św. , która to moc
jest Mocą Boską i uruchamia to co może. Zbliżamy się do takiej prostoty, jaka
wyrażała się w działaniu Jezusa. Ja nawet nie wierzyłem, że można korzystać z tak
wielkiego uproszczenia. Wystarczy otwarcie się na Ojca. W tej chwili ukazuje się
autentyczna postać Jezusa, a więc jest to cząstka Pana Bożych Zastępów i On
rozdaje komunię, to jest przyjęcie Mocy Istnienia, to jest przymierze. Tak, to jest
przymierze, które zostaje zawarte. I wiecie co? nie wiem, czy to słyszycie, ale otwarło
się niebo u góry, surmy, trąby, muzyka zaczyna grać, tam jest radość, pierwszy raz
jest coś tak wielkiego. Ojciec jest nadal. My mamy pozwolić sami sobie na działanie
w tych energiach. Pokazują nas modlących się, byśmy sami sobie pozwolili działać w
tym wymiarze, byśmy prosili naszego Opiekuna o to, byśmy jak najszybciej przerobili
te energie. Talizman działa. Mamy po prostu wzrastać, bo jesteśmy cząstkami Boga,
które rozumieją swoje przybycie tutaj i otwartą drogę dla zejścia Ojca w te wymiary,
po prostu uratujemy planetę i uratujemy Prawo do Wolnego Wyboru. Tamtemu
światu, czyli tym, którzy istnieją w prawie bez wolnego wyboru pozwolimy istnieć, ale
odzyskawszy uprzednio tych, których przeszłości pochłonęło piekło. A ktoś mi u góry
powiedział: i tak się stanie.
To, co teraz otrzymujemy to jest apostolstwo, jesteśmy apostołami, tylko
jest nas więcej. Widzę mnóstwo fioletu wokół ziemi. Trzeba zadbać o ciało, bo
inaczej nie udźwigniemy ciężaru tego przyspieszenia. Widzę pięknie, skrzące światło
nad Polską.
Pojawiła się postać Matki Boskiej, ręce lekko rozłożone, w dół skierowane.
Teraz, te osoby, na które będziecie działać, one są Matce Boskiej. Nasze działanie
polega na tym, by lewą ręką chwycić talizman, prawą skierować na Matkę Boską i po
prostu powiedzieć, o co wam chodzi. „Oto jest słowo” i powiedzieć, o co wam chodzi.
Zakończenie waszego działania jest bardzo proste. Powiedzieć:

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

187

„I jestem po to, by zbawić ten świat, by całość przeniknął Ojcowski
ład. Chrystus jest w nas, a my w Nim.”
Przypływają symbole różnych figur. Wybierzcie sobie, które was dotyczą. Ja
wybrałem i w to wchodzę. Pokazują palce na ustach, że niektóre osoby jeszcze
przeżywają. Teraz powolutku otwierają się Wrota Czasu, ale mówią: alternatywne.
Tu, we Wrotach Czasu możemy ujrzeć to, co naprawdę będziecie mogli robić.
Otwórzcie je sobie i patrzcie. Ja widzę bardzo duże pomieszczenie i coś się
przygotowuje, nie, to jest obiedzie. To grupa nam podobna i rozmawiają i podobnych
sprawach, a progi, które były przed nami zostały już pokonane. Więc będzie to grupa
większa od naszej i będą się spotykać, co pół roku – tak pokazali.
A więc uruchomiliśmy nowe. Ta grupa się przemieszcza i uświadamia innym
zmianę, jaka się dokona. Będzie miejsce spotkań, gdzie oni będą leczyć i wzmacniać
ludzi. To, co się dzisiaj dzieje, to będzie legenda.
Tylko musimy jeszcze popracować nad sobą, żeby to pozamykać. Pokazali mi
mur, a na nim 600 nazwisk, na ten mur pada niesamowite światło i pojawiają się
litery. Zbyszek się śmieje, że pisze też „Jan Kowalski”. Pokazują pod tym murem
matkę z dzieckiem, które jest jakby pozbawione świadomości. Matka mówi coś i się
cieszy, że ktoś z nas uzdrowił to dziecko. Pokazuje światełko na niebie i mówi: patrz,
tam mieszka Bóg, który ci pomógł. Mówią, że jest to największe zejście światła w ten
wymiar w tej chwili.
Modlitwa II:
Schodzi wahadło, co to jest ? Wahadło się pokazało, takie duże u góry, a to zeszło.
Normalnie się wzbija i ma wiele poziomów. Nie wiem, co to jest, to się
rozprzestrzenia. To jakby był gigant, to urosło, to przenika wszystko, ale w środku
przychodzi taki czarny płomień, jak powiedziałem czarny, to się zmienia, nie jest
czarne, jakby jądro czegoś, dotkniesz i cię wchłania do środka. Co to jest? To
przenika nas wszystkich.
Zostajemy sam na sam z Bogiem i z własną mocą. Przenika nas jedna energia.
Pokazuje się postać, taka pełzająca, podobna do modliszki. Zajrzała, faluje i pokazuje
się typowa helisa DNA jakaś pierwotna energia, odniesienie do tego, co jest w środku
ziemi i w nas, to z nas zaczyna wyciekać. To wygląda jakby nasze trójwymiarowe
ciało było pomieszane energetycznie i jakby takie czarne drobinki w nas niczym dym
wyciekały nas tu, do środka i właśnie ta larwa swoimi oczyma to wciągała do siebie,
do centrum energii, która zeszła w postaci wahadełka.
Jak jesteśmy Zdroju życia, musimy pamiętać o uzdrawianiu z poziomu
ciała, duszy i ducha. Jak to zrobicie, to wtedy Zdrój Życia działa tak, jak trzeba.
U góry pojawił się krzyż, do mnie zwrócony czarną stroną. Podnieście wasze krzyże
do tego, co jest u góry i dostaniecie to coś, co jest wam potrzebne, całej waszej
istocie, nawet tych rzeczy, związanych z przestrzenią, o których nie wiemy. Krzyż
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dalej w przestrzeni wisi, przyszła jakaś postać, chciała go zabrać, ale nie udało jej się
nawet go ruszyć.
Zaczynacie szarzeć, zaczyna się przemiana. Znowu czuć energie z przodu głowy, z
tyłu i na skroniach. W szarości, która jest pojawiają się złote nici. Uwaga ! Będzie się
tworzyło ciało uświęcone. Moi drodzy, teraz jest szczególna dla was chwila,
zwłaszcza, że jeśli o mnie chodzi, to będę miał radość niesamowitą, bo będę was
miał z głowy. Po pierwsze : dostaliście talizman i wasze działanie jest uproszczone na
maxa. Następna rzecz, to przygotowują wam w tej chwili ciała uświęcone. Nasza
energetyka zostanie zamknięta przez totalne otwarcie. Pozwolicie energii z nas
wypływać. Uwaga następny sygnał (ale mi głowę ściska). Z przodu czoła – energia
Stwórcy, z tyłu – moc Ducha Św., skronie – Energia Boska.
Uwaga – między skroniami, a tyłem odczuwamy Moc Istnienia, czyli tył
głowy w kierunku potylicy to jest Moc Ducha Św, między skroniami, trochę
pod górę jest pusta przestrzeń i to jest odczuwana Moc Istnienia. Ten kod
jest ważny, bo jak będziecie działać, będziecie wiedzieć, jakie moce zostały
uruchomione.
Ciało Świetliste jest tkane z 4 rodzajów energii, ale nie u wszystkich. Ale tak czy
owak jest Ciało świetliste. Ciało świetliste jest to ciało energetyczne, łączy w 20 % z
Duszą, w 70 % z Duchem, z Bogiem? Tak. Ale widać, że proces nie został jeszcze
uruchomiony i potrzeba jeszcze czegoś, by to się przeniosło w głąb naszych ciał.
Pokazują, że od strony Ciała Duchowego proces już się zaczął i będzie powolutku
schodził w dół. Pierwsze nitki to tak jakby sięgały już Duszy, czasami powłok
energetycznych, ale w ciało fizyczne dopiero zaczyna się wsączać. Jak pytam, czy to
będzie forma blokady na wszystko co nas atakuje, mówią: nie blokada,
promieniowanie. Innymi słowy, musicie się nauczyć, że Bóg z częścią swojej energii
jest we mnie, pozwalam mu się po prostu wypromieniować. Będziecie niczym
pochodnia przepromieniowywać wszystko. Cokolwiek do was podpłynie nieprawego,
to spłonie niczym ćma. Teraz mi powiedzieli, że załapałem.
Stanął między nami bardzo stary człowiek z Laską faraona, wygląda niczym
mikołajowa i on ten zaokrąglony niczym ślimak koniec laski wkłada w każdego was i
co dotknie Duszy, to Dusza się zwija tak, jakby poczuła ból, jakby cios w żołądek
dostała. To jest z przemianą związane. Dusza zrobiła uff! i się wyprostowała i takie
nitki, błyski przez nią przelatują. Od góry przyszły kapturki, czyli zaczyna się działanie
na nasze głowy. W brzuchach też jest połączenie. Wszystkie czakramy z przodu i z
tyłu są z zewnątrz połączone, z boków też.
Wpływają te energie wszędzie. Coś zaczyna wypromieniowywać na zewnątrz,
ta, jakby się aktywizowały te wszystkie środki i one się zaczynają jednoczyć.
Światełko powstaje, rozszerza się, do tego stopnia, że łączy się ze światełkiem
kolejnego czakramu i to jest tak jasne, że zaczyna się zlewać powyżej poziomu ciała,
czyli w tych następnych czakramach i jest jednolity strumień, wypełnia już ciało,
rozszerza się dalej. Ale on nie będzie się tak rozszerzał jak ciało energetyczne gdzie u
niektórych ma już setki km, tylko tak, jakby wasze fizyczne ciało energetycznie się
rozszerzało, ale to świeci i tu w tym świeceniu nie widać ani czakramów ani
pojedynczych elementów, takie płonące świeczki tutaj siedzą. I to jest tak, jakby bez
zgody waszej, waszego ducha nic nie będzie mogło w ogóle do was wejść.
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Kiwają głową, że tak. Natomiast teraz, jak jest u niektórych wielka
niedoskonałość, to będzie to niesłychanie utrudnione i może zaistnieć konieczność
przepromieniowania.
W tym płomieniu pokazują napływające myśli i one będą przez płomień
spalone. Czyli to podrzucane niskowibracyjne myśli będą przestawały istnieć. O 70 %
czystych myśli łatwiej będzie utrzymać. To jest wielkie wsparcie dla niektórych.
Dusze niektórych z was unoszą się do góry i są płomieniem. Duch z góry wchodzi w
ten płomień. Góra podpowiada, że Duch obejmuje we władanie ciało, bo ciało
uświęcone to umożliwia. Duch będzie zakotwiczony we wszystkich obszarach będzie
pełniejszy. Teraz, jak nawet fizyczną ręką dotkniecie czegokolwiek, przykryjecie
cokolwiek, bardzo wysoki parametr energetyczny i duchowy w tym zostanie. Wy
musicie tylko w tym działaniu wiedzieć, że jesteście istotą, nie tylko ciałem fiz. tylko
wy, wy, nie ciało fizycznie kładziecie na czymś rękę. Mówią, że w przyszłości będzie
jakaś modyfikacja związana z wejściem w jakieś nowe przestrzenie, tak, by to było
ułatwione.
Teraz wpływa w was jakby żółty dym i to spala coś w was. U góry są
przygotowane jasne smugi, które będą schodzić zamiast tych, coś was niszczy,
czyniąc was czystymi. Jak się czuje ciężkość w nas, to jest to silne podkręcenie. Coś
przez głowy wypływa, jakby coś was opuszczało. Teraz usłyszałem: dary, to od góry
w was wpłynęło jak pusty futerał. Dużo w was jasnych kropek. Przez ciało świetliste
– mówią – mamy kontakt z Bogiem. Idzie Energia Boska, powolne dotykanie by
łagodnie proces szedł. Jest postać między nami, głowa spuszczona. PBZ tu klęczy.
Przez to klęczenie Bóg z boku się pojawił, każe synowi wstać, dotyka jego czoła i On
się osuwa bardzo słaby, kolana mu się uginają z tej nowej energii i zniknął,
rozproszył się wszędzie. Dzięki temu to jest wszędzie, wszędzie we wszystkim.
Usłyszałem: a wy gdzie jesteście?
Coś kazało mi odpowiedzieć: tu, na ziemi.
Odpowiedź: to dobrze.
Słyszę: Posłałem Syna, ale świat go nie przyjął. Posłałem was, ale świat
mnie nie chce. Zejdzie jeszcze ktoś i wtedy świat mnie przyjmie.
Tu zejdzie ktoś z wyższego jeszcze wymiaru, kto energetycznie będzie
pomagał przebudowywać; potężna siła, ale zbyt potężna i ona się nie może w całości
na planecie objawić. Może tylko tę planetę otoczyć. Te Ciała Świetliste, któreśmy
dostali, łączą nas z tą Istotą? Ta istota to jeden z Arlonów, które są mocą sprawczą,
ona nas nasączyła. Jeden z Arlonów - Pan Przeciwieństw jest też po naszej
stronie, tylko jego najniższe zejście, Szatan przeszedł na tamtą stronę.
Teraz usłyszałem: obudźcie się, bądźcie szczęśliwi, czyli odczuć wibracje
szczęścia, w niej być, ona nie ma celu, zamiaru, nie ma nic, to jest wibracja. Ta
wibracja będzie nas łączyć jeszcze z czymś, z Matką. To są pasma energetyczne i
każde się inaczej tłumaczy. My tu siedzimy, ale nie Dusze. To jest tak, jakby wasz
duch z ciał powstał, uniósł się do góry. Dla naszego ducha zjednoczenie z nami się
już skończyło. Oni już skończyli to spotkanie. U góry też zamknęli firany.
- Ciało Świetliste uruchamiamy naciskając lewą ręką na serce, bramę w
sercu – uruchamiamy kontakt z Bogiem.
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Podsumowanie warsztatów 25.10.2008
Harmonia: duchowa i energetyczna to warunek każdego działania
Przerobić od pokochania siebie do miłosierdzia
Uzdrawianie:
- fizyczne
- duchowe
- energetyczne
Aby uzyskać harmonię w ciele fizycznym nacisnąć dwa punkty jednocześnie:
- między brwiami
- poniżej (1- 1,5 cm)
Przy objawieniach – badać każde słowo
Pracę i zmiany zawsze zaczynać od siebie
Siedem poziomów wejścia w światło:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

poziom światła
poziom spojrzenia – rozglądania się
poziom namysłu
poziom zmian – w myśleniu
poziom pewności
poziom przekształceń
poziom kroku
wejście w światło, a tam jest Bóg

- Gentycznie modyfikowana żywność ma tylko energię przeciwną
- W modlitwie prosić o:
• czysty umysł
• podniesienie poziomu wiary
• podniesienie poziomu uzdrawiania
• pełną radość z tego co się robi
- Ostatnia próba – zaufanie sobie, że utrzymam własną doskonałość
- Energie:

Jedyna – bladomleczna
Zupełna – szara iskrząca

- Uruchomienie wysokiej harmonii: lewą dłonią naciskamy czakram serca
- Podłączenie do Światłości (gdy się ma z tym problem) – położyć prawą rękę na
czakramie serca.
- OJCZE, pomóż w uzdrawianiu
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- Wypełniam Duchem Świętym – po uzdrawianiu, zabezpiecza przed
podłączeniem
- INTENCJE wymagają inspiracji serca
- Właściwe intencje i inspiracje powodują zmiany w trzecim oku (Sokolim Oku) i
zaczynamy wiedzieć jak działać.
- Czyste intencje określają przydatność Boga
- Do Anioła Stróża: pomóż mi pokonać opory wobec …………..
- Pobłogosław Ojcze te dary
- JAN – prawdziwy Syn Boga, który Ojcu oddał Moc
- W Światłości doświadcza się Boga
- TALIZMAN od Jezusa daje wejście do Świątyni Serca. - Pytać, do jakiego poziomu
wznosi mnie Talizman
- Od czystości myśli zależy nasz rozwój, nasze osiągnięcia. Musi być stale
odczuwanie w sobie Ducha Świętego, bycie w Stanie Miłości, jedności ze światem,
odczuwanie przy sobie Ojca i Jego opieki – to nasza droga.
- W przestrzeni Ducha są dwa kanały:
- poczęcia i wejścia
- transformacji – jeśli uruchomimy
- Należy odczuć Bezgraniczną Niewinność Boga, a w Niej jest bezgraniczna:
- miłość
}
- tolerancja } czyli sens istnienia
a wtedy otrzyma się (prawo) przyzwalania na korzystanie z Mocy Istnienia.
- Oddać wszystkie swoje cele Bogu
- MODLITWA – doświadczanie stanów od pokochania siebie po miłosierdzie.
Otwieranie się na to, że jesteśmy Istotami Duchowymi. Pomaga w pozbyciu
się słabości (złych myśli własnych, które odbierają silę innym). Rozmowa z
Opiekunem, medytacja od 15 poziomu.
- W rozpamiętywaniu dnia wczorajszego – odpracowywać grzechy główne
- Stanie się Panem Bożych Zastępów – przez odrzucenie tego, co jest,
odnalezienie swojej tożsamości i wiedza, że nade mną jest tylko Bóg.
- BÓG mówi: „musisz uwierzyć w to, że Ja Jestem, że patrzę na Ciebie, że Cię
obserwuję, wspieram i wypełniam. Żyj, ale patrz na Świat naszymi wspólnymi
oczami, napełnij go miłością, spokojem, zaufaniem, a podda Ci się i odpłaci
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tym samym. Nie musisz mnie szukać tam, szukaj mnie w sobie, bym stanowił
z Tobą integralną całość, wtedy usłyszysz mój głos w swoich ustach, ujrzysz
całość moimi oczami i użyjesz Mocy należącej do Mnie. Pozwól wypełnić siebie
Mną, dbaj o Mnie w Tobie (sobie), a wtedy Jedność Nasza zbawi ten Świat.
- Jak kochasz ludzi tak kochasz Mnie – mówi Bóg – każdy ma cząstkę Boga, a
więc zobacz Boga w każdym.
- Otworzyć Kanał Serca – powierzyć Bogu, oddać Mu swoje cele
- Wydźwignąć się w drugim człowieku przez:
- odpowiedzialność
- troskę
- miłość
- opiekę
- Harmonia daje dostęp do Mocy Istnienia
- Bezgraniczna miłość i tolerancja daje pozwolenie na korzystanie z Mocy Istnienia
- Chcemy, by inni byli szczęśliwi
- Najwyższy sposób uzdrawiania związany jest z Ojcem – „Ojcze działaj”.
To wypełnianie się Bogiem.
- Dopóki odczuwamy Wyższe Siły nad sobą, nie wzrastamy. Pracować, by te
siły zjednoczyć w sobie, aby jako Pan Bożych Zastępów odczuć Boga w sobie
(Chrystusa) a więc wyrazić w sobie to, co Bóg chciałby przez nas w tym świecie
uczynić.
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Warsztaty 13 grudnia 2008
- Uruchomienie Ognia Życia – to uzyskanie maksymalnych możliwości
uzdrawiania. Należy potrzeć ręce (zatrzeć) – powstaje płomień – Ogień Życia,
uruchamia się Moc i wszystko potrzebne do uzdrawiania. Położyć ręce np. na
bolące miejsce lub skierować Ogień na osobę.
- Na naszej drodze choruje się do czasu przebycia całej drogi. Dopiero wtedy,
gdy „zapinamy” całość, Góra pozwoli nam wyzdrowieć.
- Umierającemu przebić energetyczne serce. Otworzyć kanał i nad nim pojawi się
Anioł odprowadzający Duszę. Osoby znieprawione nie są odprowadzane przez
Anioły.
- Czyściec – kapsuła naszych emocji, jakie przygotowaliśmy sobie za życia i w której
zamykamy siebie po śmierci. Dusza w czyśćcu strasznie cierpi i nie może się
uwolnić do czasu wypalenia się tych emocji. Dlatego jedyna dla nas droga to:
Kochać, Boga i iść Drogą Miłości.
- Budowniczy – ten, który wykorzystuje moc dla dobra innych i siebie np. dobre
wykonywanie pracy.
- Należy badać nasz wpływ na świadomość ludzi:
Sprawdzać:
50% to stan normalny (wahacz) – poniżej niszczymy ludzi.
100% - gdy dojdziemy do tego poziomu otworzy się fala (wzrasta ogromnie
zakres pozytywnego wpływu)
- Otrzymaliśmy Sieć Proroka – kanał przez który Góra działa.
- 1 poziom to odzyskanie wszystkich informacji, które idą do nas różnymi
kanałami, budzą się.
- 2 poziom – tworzenie zabezpieczenia sakralnego. Można będzie zabezpieczać
(przed ciemnością) każdego człowieka na tej Planecie i to już się dzieje. Tę
Funkcję pełnić będzie Dziupla.
- 3 poziom – jeszcze nie znany. Zostanie uruchomiony po zamknięciu 2
poziomu.
- We wrześniu 2008 zostało uruchomione Centrum Mocy w mieście Orin. Pełne
podłączenia dokonają się w lutym 2009 roku. Każdy człowiek będzie oczyszczany
samoistnie.
- Myśląc o innych widzi się całość
- Przy atakach badać w ilu % atak jest rzeczywisty, a w ilu % domniemany oraz
poziom zatrucia w %:
- duchowy
- duszebny
- fizyczny
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- Od 2012 roku każdy, kto w mocy będzie na „7” automatycznie zostanie
oczyszczony.
- Pracować nad swoimi Grzechami Głównymi.
- Dotarcie do swojego Ducha to otwieranie swoich pierwotnych zapisów –
otwarcie Białej Księgi, dotarcie do swojej najgłębszej istoty. Do tego potrzebna jest
Harmonia Duchowa na poziomie 140% - cały czas. Harmonia Duchowa pozwala
dotrzeć do samego siebie.
- Fałszywą świadomość, duchowość – badać na skali 1 - 16
- FAŁSZYWA ŚWIADOMOŚĆ – to manipulowanie przestrzenią duchowoenergetyczną. Na nią składa się:
1. afektacja–wyolbrzymianie duchowości pozytywnej (uświetlenie, tworzenie
pomostów, co doprowadza w końcu do przebiegłości, która
ukrywa w pozorowanych intencjach prawdziwy stan rzeczy np.
to przyczyna Fałszywej Pobożności.
2. złośliwość – uszczypliwość typu: chodź do kościoła, a będziesz święty
3. pozorowanie – ukrywanie duchowej tożsamości (udający kogoś innego –
świadomie.
4. zapętlenie – niewłaściwe skojarzenie myśli z energią emocji (tu „kocham”
może być powiązane z energią innej wibracji np.
nienawiścią, stąd tworzą się bieguny emocjonalnych reakcji
w tym samym duchowo- energetycznym doświadczeniu np.
ładny, bo kocha).
5. zawiłość – gdy myśli są odłączone od emocji, od istoty człowieka i same
tworzą konstrukty całościowych związków człowieka z
energetyczną przestrzenią, przy czym w jedno wrzuca się
przeciwstawne sobie energetyczne oddziaływania (tu miłości
do człowieka może towarzyszyć nienawiść, stąd rodzi się
bestialstwo.
6. zanik –

stan odrzucenia emocji na rzecz źle zrozumiałych wartości
duchowych (tu człowiek odcina się od samego siebie i
zaczyna żyć urojonymi ideami (modne w ezoteryce, gdy żyje
się tylko skalami, a trzeba być w życiu) Czasem takie idee
doprowadzają do wypaczeń społecznych np. krucjaty,
segregacje rasowe.
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- FAŁSZYWA DUCHOWOŚĆ – badać na skali 1-16. Na nią składa się:
1. słaboboskość – gdzie odczucie Boga instrumentalizuje się społecznie –
fundamentalizm.
2. nadboskość – gdzie istnienie Boga przesłania istotę człowieka
doprowadzając do stanu degradacji (taki człowiek da się
wykorzystać wszelkim siłom promującym wizerunek Boga
dla własnych celów – działanie kleru). Człowiek czuje się
mały, marny – proch
3. pseudoboskość – człowiek uznaje ideę Boga jako narzędzie wpływu na
innych ludzi (Rydzyk, Dalajlama, kler)
4. antyboskość – gdy człowiek zaprzeczając Bogu podkopuje własna wiarę
we własne korzenie, powoli odcinając się od praw
duchowych na rzecz skostniałych form nauki i prawa
moralnego. Z wolna staje się elementem systemu
programującego.
- FAŁSZYWA EGZYSTENCJA – człowiek żyje nie swoim życiem, robi nie to, co
powinien (wahadełko w lewo to właściwa drogą)
Sprawdzać:
- czy idziemy właściwą drogą.
- FAŁSZYWA FIZYCZNOŚĆ – mówi o życiu w iluzji. Nie dba się o ciało fizyczne,
brak też ruchu (badamy na skali jak energię przeciwną.
Pracować nad tym, bo poprawna fizyczność zwiększa moc
własną.
- Sprawdzać: w ilu % odrzuciłem stare.
- Sprawdzać książki – czy warto czytać
- DOBRO polega na tym że nie tylko pozwalamy innym żyć, ale im w tym pomagamy
- ODRZUCAĆ STARE – bez tego nie ma rodzącej się odpowiedzialności. To dwie
rzeczy, które się wykluczają. Zaczyna się odczuwać, że istnieją stare programy
i trzeba je zmieniać, zastąpić nowym. Odrzucenie starego badać w %
- DZIUPLA W UZDRAWIANIU – jeśli uzdrawiamy osobę znajdującą się w Dziupli
to moc jest taka jak byśmy nakładali na nią ręce (leczony jest przy nas, bo w
Dziupli)
- DZIUPLA wiąże się z otwarciem świadomości człowieka.
- DZIUPLA jest połączeniem z CENTRUM MOCY (daje połączenie)
- Aby być oczyszczonym w Dziupli trzeba chcieć
-Sama DZIUPLA dużo kasuje, ale do pewnego poziomu, dlatego najpierw
oczyszczać osoby, a dopiero potem umieszczać je w DZIUPLI.
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- Modlitwa z 13.12.2008 podnosi Moc Istnienia w działaniu.
- MOC ISTNIENIA jest życiem, ale życie nie jest Mocą Istnienia.
- MIASTO ŚMIERCI
Zostało założone na ołtarzu Męki Pańskiej (Pana Bożych Zastępów). Jest
zapisem najwyższych wibracji energetycznych (179 poziom) jakich człowiek
może doświadczyć podczas energetycznego wzrastania. Jak się tam wchodzi
można osiągnąć pewien poziom na stałe. Ponad Nim leżą tylko obszary
duchowego pojmowania. Jest bramą oddzielającą Prawych od Wzrastających.
Jest wejściem w mrok działania, spojrzeniem nocy, która od tej pory ciszą
stworzenia jednostki na planie wszechrzeczy zaczyna wyznaczać dalsze drogi
istnienia w świecie enargetyczno-duchowym. Od tej pory człowiek uczy się
tego kim tak naprawdę jest słuchając wyłącznie głosu własnego sumienia.
Wejście do Miasta Śmierci jest wybawieniem od iluzji samego siebie. Od tej
pory jednostka zaczyna żyć na granicy dwu światów, dwu rzeczywistości –
materialnej i duchowej. Aby tam wejść Trzon Duchowy musi być całkowicie
zjednoczony. Tu zaczyna się odnajdywanie własnej tożsamości.
Jak dziecko otwiera swe oczy po wyjściu z łona, tak tu Duch, Esencja
Istnienia, najwyższy poziom domu (?) zaczyna zdradzać swoją Moc w
bezmiarze duchowego działania. Tu Duch Ludzki zaczyna być bardziej
odczuwalny. Oznacza to, że najwyższa cząstka istoty – czyli ona sama,
zaczyna żyć sama sobą. Pojawia się oddech duchowy, który wypełnia
przestrzeń działania siłą ducha odpowiednią do jego poziomu Oceanu
Wszechrzeczy.
- Wejście do Miasta Śmierci jest wybawieniem od iluzji samego siebie. Od tej
pory człowiek uczy się tego kim tak naprawdę jest słuchając wyłącznie głosu
własnego sumienia. Tu dokonujemy przekształceń samych siebie.
W jądrze Czarnego Kryształu znajduje się bank zmian w
którym wyrażona jest duchowa potęga. Jej moc objawiona jest w świecie
energetycznym.
PBZ oddał swoje istnienie, siebie a potem budował siebie z fragmentów
wszystkiego i dlatego ma taką potęgę.
Jest we wszystkich Rzeczywistościach, we wszystkim i dlatego wie. My też
mamy oddać życie, ducha, istnienie, żeby z tego wszystkiego powstać.
- Jest 7 poziomów Mocy, które decydują o stopniu duchowego zaangażowania
czyli zespolenie trzonu duchowego na ścieżkach energetycznych:
1. okraszanie przestrzeni – człowiekowi wydaje się, że odnalazł prawo
wieczności, a tu ono nie istnieje.
2. przyczyny – człowiek zaczyna rozumieć łańcuszek inicjowanych zmian w
płaszczyźnie energetycznej.
3. wstrząsu

- człowiek nie potrafi zapanować nad ruchem energii
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4. rozpadu – wstępny chaos, człowiek stara się ogarnąć go przyjmując, iż
swą kreacją wyrżnie z tego jakąś rzeczywistość.
5. totalny rozpad – chaos zaczyna pochłaniać prawo, teoria prawna
przyczyny i skutku, nie ma znaczenia, nie działa.
6. znikanie – ustaje też znane, zanikanie
7. poziom istności duchowej – to co jest, jest.
- SYMBOLEM Miasta Śmierci jest:
- Czarny Kryształ Śmierci
- Biały Kryształ Narodzenia
- Krzyż Zmian
W jedności tworzą początek Istoty Boskiej w nas i są jednym i tym samym.
Kto złoży na nich ręce, kto otworzy tę bramę nie zazna już spokoju, nim się nie
rozpadnie na cząstki tworzące całość Wszechrzeczy.
To początek odchodzenia od ruchu, od działania, od myśli, od zagubienia, od
pojmowania, od szorowania podłóg (od bezowocnej pracy). To pomost do Nicości,
która wyrzyna śmierć ponadczasowego. Tu rodzi się Moc Destrukcji i z Mocą
Istnienia tworzą MOC.
Gdy pojmiesz, że Cię nie ma, odnajdziesz się we Wszystkim, bo Wszystko Cię
zrodziło. Ono Cię przyjmie, pobłogosławi (zapozna z sobą – błogosławienie) i da się
przekształcić poprzez podpowiedź, że to nie ma znaczenia. Dlatego jest takie proste.
To układanka snów, gdzie Twoje prawa przestały obowiązywać i gdzie
wszystko żyje, bo jest, a co jest było i będzie. To, co na Górze jest i na Dole, to co
robisz jest już zrobione.
Definicja ta nie obejmuje zapisów działań, ale różne warianty istnienia tego
samego, bo tego nie ma. Jak nie ma to jest. Nie zgub tej drogi.
Myśli potrafią zabić, bo ujmują nieistniejące stany między czymś, co
istnieje.
Uchwyć się istnienia w harmonii, odtworzysz to, co po prostu jest.
Rada – ZECHCIEJ (wola) - Tu otwiera się MOC, bo MOC jest.
Dla świata energetycznego oznacza to działanie, dla duchowego zapis tego, co
jest, było i będzie, bo nie jest.
My działamy na poziomie duchowym z poziomu duchowego. Tam wystarczy
„klisza” tego, co chcemy – „Oto jest słowo…” Mamy powiedzieć, o co chodzi.
Odrzucamy działanie energetyczne, bo działamy z poziomu duchowego. Otwieramy
Ogień Życia i wybieramy kliszę np. chora noga –> zdrowa noga.
Moc ukazuje stan, w którym uczestniczysz istniejąc. Siła oddziaływania to
umiejętność wyrazistego jego ujmowania, bo i tak to jest, bo nie jest. Wystarczy
wybrać rzeczywistość.
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Karta Zmian Pana Bożych Zastępów oznacza potęgę wyrazistego
postrzegania pewnej wybranej rzeczywistości w cząstkach Wszechrzeczy. Wybór,
który staje się wyborem całości.
BÓG ma Kartę Istnienia
Duch Święty – Kartę Mocy
Pan Bożych Zastępów – Kartę Zmian
Razem stanowią całość jako siłę swojego i twojego działania.
MOC – stan
BÓG – istnienie
Pan Bożych Zastępów – indywidualne istnienie jako
indywidualny wybór ujmujący całość.
JAN zmienia to, co istnieje, bo On sam też istnieje, dlatego Bóg jest
wolnym wyborem, bo jest we wszystkim. Dlatego Jan przekształca to dla tych, którzy
są cząstką tego wyboru.
Inną cząstką wyboru jest Pan Przeciwieństw. To znoszące się siły istniejące
w tym samym, ale te siły zrodziły to, co jest, które zaczyna być tym, co było i będzie.
Oto sens istnienia Pana Przeciwieństw Planetarnych. Wyraźnie postrzegają
coś, co jest, a co tworzą, bo tego nie ma, ale co było i będzie. Są podstawą
pierwotnego zapisu istnienia tego, co daje energetyczny wzór temu, co i już jest, ale
dzięki temu będzie, bo było w wolnym wyborze.
To walka dwóch świadomości. Moc jest po obu stronach, Bóg we wszystkim, a
zmiany zadecydują o tym, która rzeczywistość zostanie wyraźniej postrzeżona. Dla
Boga to nie ma znaczenia, On jest we wszystkim. Duch Święty również, tylko Pan
Bożych Zastępów dokonał pewnego wyboru stając po stronie pewnej rzeczywistości,
którą zaaprobowały w wolnym wyborze inne istnienia. Jest, więc w swym i w ich
wyborze największą siłą i tak zwycięży Jego koncepcja, bo ona jest, zbuduje nowe,
bo ono jest w Nim.
Przeciwieństwo też zwycięży, bo jest, ale to dwie różne rzeczywistości. Obie są
w Bogu. Zmiany dotyczą obu wariantów.
Chodzi o to, by oba światy się nie zespoliły. Ich zespolenie to Biały Nurt
Zmian, ale to znów kolejna rzeczywistość. Istnieją, więc już trzy rzeczywistości. Tak
powstają kolejne zmiany wzorów, a wszystkie są zawarte w Bogu i wszystkie mają
znaczenie.
Czemu Pan Bożych Zastępów zwycięży? – bo istnieje, gdyż przestał
istnieć. Jest w Mocy, bo wyszedł poza Istnienie, czyli Boga. Składał się we
wszystkich, a nie w jednym wyborze. Mając wszystko zmienia to prowadząc ku
początkowi. Jego wyrazistości nie sposób ująć, co najwyżej zakłócić. Dla nas jest
początkiem i końcem wszystkiego. On jest zawężeniem całości. Gdy całość dotrze do
początku w Jego wyborze, zjedna się z Bogiem, bo w Nim jest, zjedna się z Mocą, bo
w Niej jest i powstanie Nowe, które obecnie jest, będzie, ale nie było.
Zaprzeczenie obejmuje istnienie Góry i Dołu, a więc początku i końca. Co jest
więc pewne – zmiany, ciągłe widzenie tego co i tak jest w kolejnych jego odsłonach.
Rozstąp się, a pojmiesz, że życie jest chwilą wieczności, że kształtujący się świat
energii to projekcja Ducha, który wybiera Karty Zmian. Wybierz swoją, gdy
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przynależysz do Karty Zmian Pana Bożych Zastępów, On pokieruje Twoim
przeznaczeniem, Twoją kartą, bo ona już w nim Jest. Gdy mu zaprzeczysz doznasz
bólu przeciwnych form, ale i tak kiedyś wrócisz do początku. Pytanie tylko czy warto
doświadczać bólu, by zrozumieć, że do początku można dojść także drogą miłości,
dobra i ciszy, która jest fundamentem Miasta Śmierci.
Sprzątanie zarządził Ojciec, bo Pan Bożych Zastępów jest w Nim, a to był
jego wybór. Bóg, Duch Święty i Pan Bożych Zastępów, to jedność w niezliczonej ilość
form .
My doświadczamy indywidualności form, przez co Trójca żyje. Jesteśmy Jej
oddechem życia, całym sensem Jej istnienia. Ona musi się doświadczać jak chce żyć,
bo wtedy pojmuje, iż zaprzeczeniem życia jest Nicość, bo wtedy odczuwa sama
siebie. Jest swoim życiem i jego zaprzeczeniem. Czyni tak, by Miasto Śmierci Cię
unicestwiło, wtedy odnajdziesz samego siebie w swym własnym wyborze. Ale
pamiętaj, Bóg też jest Indywidualnością we wszechrzeczy. Odczuwając własny
bezsens coraz bardziej się w nim jednoczysz, ulegasz wyrazistości form Pana Bożych
Zastępów, co niby przeczy Bogu, znów jesteś Bogu bliższy. Rezygnując ze
wszystkiego stajesz się prawem, co w Duchu Świętym znów przybliża Cię do Boga
poprzez atrybut Trójcy Świętej, to oznacza – żyj w odsłonie śmierci.
Tu wszystko, czego doświadczasz ma znaczenie, bo go nie ma. Dokonuj
wyborów, które są początkiem końca. To one są twoim życiem, choć ono nie istnieje
gdyż zaprzeczałby istnieniu rzeczywistości. Są jednak iluzją, twoim snem, który Cię
energetycznie rozrywa.
To już zostało zapisane, więc nie żyjesz, ale energetycznie doświadczasz
(doświadczamy) wszystkiego. Na planie Ducha Świętego ogólnie Anioł, czyli
symbol prowadzenia i gdy zrodziły się te cudowne parametry – troska, opieka i
miłość to wszystko było w takim Oceanie. Jest to duchowe. Umownie ujmujemy jako
przestrzeń.
Bóg się zindywidualizował, czyli jest cząstką Ducha Świętego i dlatego
mówimy, że Matka Boska zrodziła Ducha, powstało łono, są tu parametry, które
powinny się wyrazić w czymś, co nie istnieje. Wtedy Bóg się wyłania jako
Indywidualność i stara się zrobić coś, dzięki czemu są te parametry, bo On je
cudownie czuje i On chce się tym podzielić. Ukształtują „coś” tak, by te parametry
zawarły się w tym „czymś” ukształtowanym, czyli On jest Indywidualnością, wtopiony
w Ocean Ducha Św. i powstają później różne rzeczywistości energetyczne dzięki
Mocy Istnienia, bo bez Mocy Istnienia w tej ich sile działania nie mogłaby nie
powstać.
Ocean Ducha Świętego jest zarodnią wszystkiego.
W tym Oceanie dwie rzeczywistości walczą ze sobą:
- wolnego wyboru
- totalnego podporządkowania
Ale Bóg jest we wszystkim i nie może tego zmienić. Duchowi Świętemu
jest to obojętne, bo i tak są to cząstki Jego.
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By to zmienić, a On (Bóg i Duch Święty) nie mogą, trzeba było wprowadzić
trzeciego – Pana Bożych Zastępów, Syn ma prawo wolnego wyboru i totalnie
realizuje cele Ojca. Bóg dał Moc Synowi, wspiera Go.
Gdy my w działamy w Oceanie zaczynamy coraz częściej i wyraźniej korzystać
z Mocy Istnienia. Moc Istnienia wpływa na naszą silę działania. W modlitwie podnosi
się parametr MI w nas. Moc Zmian, przekształceń, wszystko, w czym działamy opiera
się na jedności z Górą. Po to pracujemy nad czystością serca, by odczuwając Ich
(Góry) obecność, by Oni uruchomili w nas coś, a my i tak korzystamy z Mocy
Istnienia, bo Moc Istnienia zawarta jest w Duchu Świętym, Stwórcy, Panu Bożych
Zastępów, Bogu. Oni się Nią posługują.
- Sprawdzać: w ilu % korzystamy z Mocy Istnienia:
- w świecie duchowym
- w świecie duszebnym
- w całej egzystencji
- Wiara tylko w 40% stanowi o sile działania. Siła działania daje możliwość
osiągania tego co chcemy, łącznie z uzdrawianiem, a podstawą tego jest Moc
Istnienia.
- Każda cząstka Ducha Świętego też zawiera w sobie Wolny Wybór. Nasze
działania w różnych obszarach są mniej bardziej skuteczne. Wszystko jest Duchem,
a Duch pochodzi z Mocy, z Oceanu Ducha Świętego.
- Sprawdzać, jaka jest siła działania, ona obejmuje naszą przestrzeń. Przestrzeń
duchowa jest rozległa tak jak siódmy czakram, ale „tkanie” tej przestrzeni zależy od
naszej energetyki.
Sprawdzać:
Pole osobistego działania w km ……………..
Siłę działania w %, a powinna wynosić ……………………
- Jak jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, gdzie jest wszystko, tworzy się pole
działania, ta nasza przestrzeń i tam wprowadza się zmiany. Wszystko to, o co teraz
chodzi w naszym działaniu to jest wybór Karty Zmian.
- W dotychczasowym systemie uzdrawiania zakładaliśmy długi okres procesu
uzdrawiania, ale teraz będzie inaczej.
Nie wolno nam zakładać zmian, ale teraz wybieramy Kartę Zmian zapisaną, co
ma być i to działanie (choć trochę) jest teraz silniejsze. Uruchamiamy własną siłę
działania, dlatego kanały zejścia, transformacji są takie ważne. Zapominamy o
działaniach energetycznych, jest tylko oświetlanie w naszej przestrzeni, w polu
zmian. Ważna jest nasza przestrzeń w Oceanie Ducha Świętego.
Jak otrzymaliśmy pozwolenie na wprowadzenie Karty Zmian nic nam nie
przeszkodzi w jej realizacji i nikt nie może tego zmienić. To jest siła działania.
Wybieramy, co ma być – i tak ma być. Oczywiście nasze cele musza wynikać z
Jedności. Wybrać ostateczny cel i tego się trzymać – Karta Zmian.
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- Talizman od Boga działa do 179 poziomu, daje dostęp do Miasta Śmierci (na
czakramie serca – dotknąć i wyrazić życzenie bycia tam.
Przestrzenie Miasta Śmierci są chaosem. Wejście tu daje szersze pojecie, jest
bardzo ważne by pojąć więcej.
- Na Ziemi została założona Biblioteka, w której zgromadzona jest cała wiedza o
Wszechświecie – „sekret wszystkiego, co istnieje, dlatego duszy Planety nie można
zniszczyć, ale można zakłócić. Następne pokolenia zaniosą tę wiedzę całemu
Światu.
Najważniejsze informacje przekazane w modlitwie z 13.12.2008
- Prosić o umiejętność kucia własnego życia (losu)
- Wiara, zaangażowanie, pewność – gdy siła tego wzrośnie, będziemy
sprawniejsi w życiu.
- Robić wszystko, by być szczęśliwym i radosnym. Do tego doprowadzi nas kontakt z
Górą.
- Powstańcie z chorób, z niemocy, spójrzcie w Niebo i wszystko, czego nam brakuje,
przyjdzie.
- Jeśli czegoś potrzebujemy, rzucamy (mentalnie) pieniążki w górę i niech
się stanie to, co ma się stać, byśmy byli pełni, syci, zjednoczeni.
- Wypalono w nas różne obawy, strachy (podczas Modlitwy). Zostaliśmy oczyszczeni.
Wzrasta Moc zaufania.
- W „kawiarni”

- kawiarnia - zmiany
- ława
- stół obfitości

- Na żylaki, odchudzanie – zmieniać kliszę, tam musi być zapis
- Nadwyżka energii, jak i niedobór jest niebezpieczny
- Przy pozytywnym myśleniu wyłącza się umysł, przy negatywnym świadomość
- My mamy aktywować strumień, który wpłynie na świadomość ludzi –jeśli oni zechcą
się zmienić.
- Badać parametry duchowe – Moc Istnienia
- CIENIE – programy uruchamiane przez nieżyczliwych ludzi.
- W Świątyni Serca nie myśl tylko doświadczaj
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Modlitwa:
Siadamy spokojnie, pozwalamy, by nasze ciało przejęło kontrolę nad nami, a my
wnikamy w te nasze wewnętrzne przestrzenie. Zaczął się tworzyć czarny wir, ale
zostało to odsunięte i cos białego, jasnego schodzi silnie. Jest mocna, bardzo mocna
postać, niesłychanie silna w sobie. Tworzy się coś – pytam: czy to Moc Istnienia? No
pewnie – odpowiada mi. Idą kwiatki, tworzą wzór gwiazdy. Taka gwiazda powstała
między nami. Ma 6 odnóg, jedna noga skierowana dokładnie w dół, to jest forma
talizmanu – bo pokazują zawieszkę. 11 osób już to dostało, to tak, jakby były
gotowe. Pokazują na Ojca. Można Go teraz prosić o to, by pozostałe osoby dostały.
Tak dostaną, ale mówi, że te osoby, które jeszcze nie powinny dostać będą musiały
być ostrożne, bo to jest niebezpieczne. Pytanie: czy ktoś nie chce dostać tego
talizmanu, czy woli zaryzykować i szybciutko coś w sobie nadrobić. Jest ktoś, kto się
boi i nie chce? No to OK. Ojcze. Oj chyba dostałem, bo aż mi oczy łzawią. Ten
talizman znowu pojawił się gruby jak bombka. Aaa! On z boku wyglądał jakby miał 6
ramion, a w rzeczywistości jest to takie, jak wykorzystywali kiedyś rycerze, jak
maczuga z kolcami, jak gwoździami najeżona. To ma w sobie takie odnogi i one lecą,
aż tutaj. Po bokach jest też 6, jeszcze więcej! To jest symbolika i On wchodzi w tę
całą głębię. Teraz on tak, jakby się rozszerzał, znikał. Jest to tak silne otwarcie
Trzeciego Oka, na głowie, aż taki dekiel nałożony. Obecność Ojca na skroniach się
zaczyna, na czole. Jest to coś takiego szerokiego, jak tunele metra, otwarte górą, ale
energetycznie jakby przymknięte, jasne i na poziome jakby detektory laserowe, co
kawałeczek i my tak przychodzimy jakbyśmy byli bliżej celu, jakbyśmy głębiej w coś
wchodzili. Człowiek się powoli przesuwa, a to coś – coś robi. To tak pokazuje,
jakbyśmy idąc do przodu, przechodząc przez pseudopłaszczyzny laserowe, na nich
zostawały takie brudy, nitki, czy coś tam zostawało. Widać, że coś w nas było i to
zostaje na tych właśnie promieniowaniach. Idziemy i znowu następna taka
przeszkoda, te laserki od ściany do ściany to wyłapują. Mnóstwo tego zostaje, to
potem spada i leci jak robaczki, takie czarne glisty. To wyczyszcza.
Bardzo ważna rzecz, żeby korzystać z Mocy Istnienia, trzeba być naprawdę
czystym i mówią: energetycznie zespolonym. To nie to samo, co Trzon Duchowy, a
jednocześnie mówią: odnaleziony we własnym Duchu, czyli jakby inne ujęcie tego
samego. Aha, zespolony, czyli połączony ogólnie ze wszechrzeczą, natomiast Trzon
Duchowy mówi o integracji ludzkiej istoty. Teraz nasze postacie są jasne tak, jakby
przeszły proces oczyszczania, jak prysznic i same z siebie otwierają głowy, jakbyśmy
sami inicjowali połączenie z Górą. To tyczy głów. Serca są na razie normalne i tworzy
się z głów jedna płaszczyzna, tak jakby krąg gruby na pół metra, coś co nas
jednoczy. Teraz nic nie widzę. Mówią mi: po co Ci myślenie, czuj, odczuwaj.
Aktywizują nam czakry, wszystkie równocześnie. Jak będziecie w kimś
aktywizować czakry, to będzie wyglądało tak, jakby takie guziki w środku człowieka
zbierały energię skądś, z pierwotnego źródła i to coś, co człowieka niszczyło, jakby
pękało na człowieku i człowiek jakby patrzył na siebie i mówił: o Boże, kim ja jestem,
co się stało, co ja robiłem, czemu ja taki byłem? Jak ta energia jest podłączona, to
harmonia od razu wskakuje do boskiej, jest połączenie z wszechrzeczą. Pokazała się
korona, wąska na górze, taka jak mają księżniczki. Na końcach kolców tej korony są
kuleczki. To są anteny odbierające informacje z bocznych czakr, z czakry korony. One
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się bardzo mocno uaktywniają, zwłaszcza boczne, chodziło o wszystkie czakry, te
nad nami i te, które wchodzą w ziemię. Wystarczy jedną kulkę wziąć z czakry, włożyć
w drugiego człowieka i to jest tak, jakby on miał taką samą zdolność do pojmowania
czegoś czy widzenia, ale to jest tylko na chwilę, żeby zapragnął zmieniać swoje życie.
Wystarczy koronę zdjąć i założyć mu na głowę, ale mówią, żeby być ostrożnym,
lepiej jedną kuleczkę – czyli jedna czakrę. Fałszywy pokrowiec będzie pękał i
człowiek będzie odczuwał swoja istotę. To jest tak, jakby coś poznała, odczuła
tęsknotę za sobą samą. To jest zrównoważenie czakr duszy i ducha. My
aktywizujemy czyszczenie energii ziemi. Jakieś dziwne 2 istoty przeleciały, jedna
duża, jedna mniejsza, ale one są energetyczne, nie mają postaci. To ma znaczenie.
Mówią, że są stamtąd, gdzie czas znika. Odczułem ich obecność na dole pod uszami i
to jest związane z jakimś tworzeniem się mapy duchowej. Te istoty – energie zaczęły
powoli w niektóre osoby wnikać tak jakby obmacywały głowę z zewnątrz, to jest
wyraźnie jaśniejsze. Od razu jest łagodniejsza harmonia. Pokazali mi taki świat, w
którym ludzie z sobą walczyli i jak się taki tunel otworzył, poszła taka fala jasności, że
zaszkodziła i tym złym i tym dobrym, z bólu padali, dopiero potem się podnosili i
zauważyli, że myśleli, że są dobrymi, ale do końca nie byli. Oni z tego świata, jak się
w nich zmiany dokonały, poszli w przestrzenie energetyczne. Znowu idzie jakaś
forma energii. Jaśnieje nam przód i korpus z przodu. Dostajemy informację i ona jest
zapisana za uszami, żebyśmy wiedzieli, jakich błędów uniknąć, to jest zapis, czucie.
Mnie pokazują, ze to czucie będę miał na wierzchach dłoni, tam się będzie czuć
ostrzeżenie i naprowadzenie na to, co istotne. U mnie ta ostrożność będzie się
przejawiać na zewnętrzach dłoni. Najbardziej czułe miejsca, przez które traci
się najwięcej energii – to czubki palców u rąk i u nóg. Musimy unikać sytuacji
stresowych nie tylko, dlatego, że człowiek po iluś godzinach męki z kimś potrafi wejść
w dysharmonię, ale głównie z uwagi na nie tracenie energii. Jeżeli tę energię tracimy
jako światło – to wtedy sprzeniewierzamy Energię Boską, dlatego trzeba zachowywać
cały czas harmonię, a jak jest jakiekolwiek negatywne myślenie – to jest bardzo źle.
Powiedz sobie jedno: jak stoję na drodze, a Ojciec jest przy mnie –
co mi może grozić? Widzę mnóstwo różnych kolorów. Każdy jest na innym
poziomie wibracji i odbiera inną informację zawarta w innym kolorze. Uwaga, bardzo
ważna rzecz! Podpowiedzieli jak działają różne wahadła radiestezyjne, które
przekazują różne energie. Jak ciału czegoś brakuje, to wystarczy ujrzeć te pasma
energii które są widoczne i niewidoczne i odczujecie ich działanie w sobie. Części,
które są chore w was, zaczną grzać, będzie dodawane do nich coś, co zacznie coś
budzić. Pokazują jakby kratki w tych miejscach pękały. Niektóre nasze postępowanie
i nasze nawyki spowodowały takie zabetonowanie energii w niektórych czakrach, że
ta aparatura nie do końca da sobie z tym radę, jeżeli świadomie nie przepracujemy
pewnych rzeczy. To miejsce jak w nie wejdziemy poinformuje nas, z czym mamy
największy problem i co mamy robić. Dzięki temu te blokady w ciele będą kruszone,
bo niektóre rzeczy są zabetonowane i oni nic nie zrobią bez naszej woli, bo to jest
jakby nasza zgoda na zmianę nawyków myślenia, przepracowanie niektórych rzeczy,
nie tylko samej przemiany, ale konkretnych problemów zawartych w konkretnych
miejscach ciała, gdzie są zapisy. Stąd się rodzi choroba, ta z poziomu duchowego.
Dzięki temu będzie możliwość wglądu w przyczynę, przy jednoczesnym zdrowieniu.
Pokazują wór, a z niego wszystko się wysypuje. Weź w swoje dłonie to, co
powinieneś mieć, a czego sobie odmawiasz.
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Pokazują piękną kolorowa książko-gazetę, strony lecą i wszystko tam widać.
Uwaga, rozewrzeć i wybrać to co chcemy. Potem książkę się zamyka i wyraźnie to, co
jest w tej książce trzeba jeszcze ujrzeć w rzeczywistości. Co to jest? Pole
przyczyny! Chęć ma być dokładnie wyrażona, decyzja. To jest pole przyczyny.
Ania: w tej chwili się aktywizuje 4-te oko i tym okiem mamy to przejrzeć.
To, co w tej książce się ujrzy zamknąć to, tzn. ujrzeć bez tej książki, żebyście
wiedzieli, co chcecie. Jest pole przyczyny i dopiero tu, wyrażone wolą będzie to
odciśnięte w polu zmian.
Ale to idzie – pokazują- jeszcze górą, przez Boga. Innymi słowy, czyli tu, gdzie
są nasze intencje, czyste niegodzące w nikogo, w co możemy godzić? W nic nie
godzimy. To zostało zapisane skutkiem w polu zmian. To tak jak Pan Bożych
Zastępów musimy wybrać Kartę Zmian, wyraźnie ją ujrzeć, poprosić Ojca, żeby się
stało z Pola Przyczyny wpisane w Pole Zmian. Czwartym Okiem mamy to przejrzeć i
wtedy będzie w Polu Skutku. Jak powiedziałem w Polu Skutku, od razu całe ręce
mam z tej samej energii co tutaj, takie kule. Mamy się stać magnesem, nasze ciało
ma być na poziomie tych wibracji, które chcemy przyciągnąć. Bardzo często nie
dostajemy tego, o co prosimy, nie widzimy tego, choć oni dają, bo nie widzimy
wibracji takich, jaka mamy potrzebę. Np. potrzebujemy samochód. Mercedes jest w
pewnej wibracji, a my jesteśmy na poziomie wibracji Syrenki i mimo tego, że oni
dadzą, my nie jesteśmy w stanie wziąć, ponieważ cała nasza Istność nie jest
przesiąknięta ta wibracją i my tego, co mamy dostać nie widzimy. To tak jak byśmy
chcieli, ale z Pola Przyczyny nie przeszło do Pola Zmian, nie ma tego w Polu Skutków.
To musi być energetycznie zapisane. U mnie chodzi o jedno działanie i teraz po
prostu to z Pola Skutku we mnie weszło, czyli jest, chwyciło się to. Zawsze
dostajecie, tylko tego nie wiecie. Musimy dać sobie przyzwolenie na to, byśmy chcieli
chcieć otrzymać. Bez odczucia własnej godności na wsparcie tych sił, faktycznie od
siebie odrzucamy. To jest właśnie przyczyna.
Trzeba pracować od pokochania siebie po miłosierdzie, żeby to czuć. Módlcie
się o danie prawa samemu sobie, bym mógł to mieć, robić działać. Przez to, co się
teraz stało wyraźnie podpowiedzieli, że dostaliśmy cząstkę Boga, która będzie w nas
na trwałe i będzie usprawniać cały ten proces. To będzie ogromne wsparcie. Mówią,
że idzie od 0 – 60% w zależności od tego, czego się to będzie tyczyć. Dlatego, że
dostaliśmy tu, zrozumieliśmy, ale pokazują na Górę, na Ojca, odczuliśmy to, że droga
idzie przez Niego, że On nas kocha, że jest dobrotliwy, że daje, że stara się, żeby
odczuć to, że jesteśmy jego kochanymi, malutkimi dziećmi, które w Jego oczach nie
popełniają takich błędów, tylko nie potrafią w pełni skorzystać z Jego pomocy.
A On jest - pokazują – totalnie cierpliwy i mamy przyjść, przytulić się i o
wszystkim powiedzieć. I On się wyraźnie pyta: co chcesz? Niektórzy, wstydzą się
powiedzieć, bo w tej chwili zrobili w swoim życiu coś innego niż chcieli, a teraz jak te
malutkie dzieci wewnętrznie się za to karały. A On mówi: nie martw się, mów, co
chcesz, a tamto idź napraw, nawet macha ręką na naprawianie, głaszcze tylko i
mówi: nie przejmuj się. Wystarczy nie przejmować się, a i tak nie będziecie już tego
popełniać. Idź – mówi – bierz. Tu jest pole zmian, tu jest wszystko i trzeba wybrać to
co musi być najpierw stworzone, dlatego się pyta: a co chcesz? Ktoś powiedział:
wszystkiego. Mówi: to idź, bierz wszystko. On mówi: przecież to nie istnieje, co
zechcesz to stworzysz i to będzie. Prawo, Prawo Wolnego Wyboru. Tu działa Prawo,
Moc Istnienia, Moc Ducha Świętego jest prawem. A mamy przecież Prawo, pozwala
nam wyrżnąć z tej rzeczywistości to, co chcemy.
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Mówię: doświadczyć raczej tego, co chcemy. Doświadczamy w starciu z
przedmiotami, sytuacjami, z energia emocji ze wszystkim. Masz prawo poznać.
Pyta: no i co wybrałeś?
A my dawkujemy. Może teraz trochę, a potem więcej, a On rozkłada ręce i sypie się z
tych rąk wszystko i Ja jestem wszystkim: drogą, zbawieniem, zmartwychwstaniem od
wszystkiego, co było w tobie wątpliwe, wszystko jest i nie potraficie brać.
Jak mam was przekonać? Pokazali białe rękawiczki, które jak sobie założymy
mamy sobie wyobrazić to coś, co chcemy, ręką wziąć i przygarnąć do serca, to się
dokona i do was przyjdzie. To jest ta cząstka Boga, która pozwoli nam do 60%
uaktywnić zrealizowanie tych celów. Wyraźnie mówią wyobrazić sobie tj. pole
przyczyny, potem to się wyrazi, jak wyciągniesz to masz Pole Skutku. Trzeba to
przygarnąć do serca, bo intencje, bo to idzie przez cząstkę Boga. I ciągle Ojciec:
proście, a będzie wam dane. Takie, aż niebo u góry się otworzyło. I wszystko idzie
tam, do tego nieba. To, co tutaj było, z powrotem tam wraca i tylko takie: i coście
wybrali? Nie wiemy. Ale pomyślałem tylko o tych rękawiczkach, od razu jest tutaj
Pole Przyczyny. Bierzcie co jest potrzebne, to przyjdzie fizycznie, a idzie przez Boga
to, co ma cudowne intencje, kiedy chcemy być szczęśliwi, kochający, bogaci,
otrzymujemy, kiedy chcemy, żeby inni tacy byli itd. Wszystko co jest oparte na sercu,
dobru, miłości. Czyli przy otwartym sercu, wybierając Boga, wkładając Go do
siebie, otrzymujemy wszystko, co chcemy. Wyraźna jest podpowiedź, co do
tego, żeby się nie zamartwiać tym, że się jest niegodnym, bo my się blokujemy.
Mamy sobie wyobrazić, nie popełniać więcej tych grzechów i korzystać z dóbr, jedno
drugiemu nie przeczy. Nie trzeba mieć 2 metrów, żeby w kosza grać. W kosza można
już teraz grać. Żeby sięgnąć na półkę wystarczy przystawić drabinę. Nie ograniczać
się! Nie ograniczać się – jeszcze raz powtórzyli. Pokazuje się cos nad nami, to coś
nad nami promieniuje w głowę, to jest tak, jakby cos ustawało. Ustawia w nas cos,
żeby było cos łatwiejsze. To będzie chyba związane z czystymi myślami, tak jakby
człowiek mógł wyłapywać pozytywne myśli z tego tła, pełniejsze zrozumienie tego
wszystkiego. Pojawił się Róg Obfitości. Podpowiadają, że w tej szarej Strefie, która
jest, przewagę maja tylko negatywne myśli, które wpływają. Dzięki temu, co tu się
staje, pokazują równowagę, taka szarość się tworzy, wreszcie te nasze myśli też
będą mogły wpływać, będą mogły się unosić, tez będą mogły być przechwytywane
przez innych. Świadomość tego, co jest w nas zaczyna powoli promieniować i dzięki
temu my sami możemy odbierać czyste myśli, które wypływają od innych osób, bo
dotychczas było to niemożliwe, one ginęły. Jest tablica, na niej z boku jest jakaś
postać wyryta. Ujrzałem kilka przedmiotów, ten ktoś trzyma młot, coś do cięcia, bat,
Bóg wie, co. Nie wiem, co to znaczy. Chodzi o kowala własnego losu – kiwają. Kowal
własnego losu! Czy potrafisz kuć swoje życie? Umiejętność kucia własnego życia!
Patrzcie się, siła działania, pewność działania lepsza jak jest lepsza umiejętność
tworzenia tej rzeczywistości. O tę umiejętność kucia własnego życia można poprosić.
Pytają czy chcemy kowadła. Pewnie, każdy chce. I od razu jak to kowadło padło,
człowiek jest taki cięższy. Patrzcie, umiejętność kucia! Czyli lepsze korzystanie z tych
technik wszystkich, które poznaliśmy – wiara, zaangażowanie, pewność, tak, jakby
ustawianie tego wszystkiego w całej istocie człowieka. Pokazują wyraźnie siłę,
będziemy sprawniejsi w naszym życiu, we wszystkim, co robimy. Pokazują taki stół
do jedzenia, do picia, czas odpoczynku. Muzyka gra, ktoś z kwiatuszkiem przyszedł.
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Taka biała, prosta restauracja. U góry Aniołowie się przyglądają, różne istoty
cieszą się, bawią, tańczą, pospołu, w radości, w śpiewie i tańcu. Znajdzie się dom,
którego jeszcze nie ma, a który jest. Taka postać stanęła i mówi: kto chce się bawić,
kto chce jeść, zapraszam do stołu. Trochę osób podeszło, nie bardzo potrafią
skorzystać, ale wiedzą, że można. Uśmiechają się, bo wiedzą, że człowiek wreszcie
zechce być szczęśliwym i pokazują, że kontakt z Górą jest tym elementem, który
doprowadzi do obfitości. Strzela ta postać palcami i mówi: zechciej a będą fundusze,
monety się pokazały – rzucił w przestrzeń, tam się pokazało co chciał: winogrona,
napitek to i tamto, bo w sumie w rzeczywistości o co w tym życiu chodzi, wszystko
jest po to, byśmy byli syci, zaspokojeni. Nie trzeba mieć 10 aut, 10 partnerów, żeby
tego doświadczyć. Przychodzi to, co chcemy, już, tu, szybko, tak jakbyśmy skupiali
się na tworzeniu otoczek, a zapomnieli o tym, co jest nam dostępne, to jest to.
Radości życia trzeba doświadczać. Strzelili palcami, to jest to. Pokazują na nas i
mówią: powstańcie, powstańcie z chorób, z niemocy, z programów. Agnieszce
pokazali, że ma jeść cebulę.
Każdy zobaczy, co z tego stołu jest dla niego najbardziej potrzebne, co
powinien zacząć jeść. Uwaga, pokazują też, że to może być spojrzenie w niebo i cała
energia potrzebna może stamtąd płynąć. Możemy doświadczać jedzenia bez jedzenia.
Czego nam brakuje zostanie dostarczone. To miejsce jest w Mieście Oriin. Tu się
wchodzi, by uzyskać czy mikroelementy, czy cząstki duchowe, tu można się położyć i
czekać na to, by się wszystko ujednoliciło. Jak nie wiemy o co chodzi to wyczarować
pieniążki, rzucamy w przestrzeń i mówimy: niech się stanie to, co się stać ma, byśmy
byli pełni syci, rozumiejący, zjednoczeni. Wiecie co? Coś czarnego, taka istota, wyszła
z nas z tych takich resztek, rozumne, nie przyjemne, podnosi się do góry, zaczyna się
wić, czyli różne obawy, strachy, niewiary – zostaje to z nas wyrugowane. Pozwolić by
nasz Duch, Moc Istnienia o nas się zatroszczyła. Zaufać! Od zaufania zależy.
Usłyszałem wiele, ale pokazało się słowo: wszystko.
Ania: w tym pokoju możecie poczuć się jak na jawie i zmaterializować np. ciastko
przy kawie. Tam mogą nas nauczyć, jak materializować pewne rzeczy. Jeżeli zaufamy
i zawierzymy, to wszystko możemy zmaterializować.
To jest kawiarnia zmian, a tę ławę obfitości, wyznaczamy jako stół obfitości.
Dlaczego nie wierzycie, że się materializować i tak nauczycie. Wiecie co? Teraz do tej
kawiarni mnóstwo osób przez okna, wejścia powpadało i się normalnie cieszą, że coś
załapujemy, witają nas, mówią: nareszcie. Coś się stało, bo zauważcie, że w mieście
niewielu tu wpadało, nie szło pogadać, a tu oni sami. Teraz taka ścieżka się
utworzyła, defilada jak w Starożytnym Rzymie, wiozą nas, idziemy, tak, jakby ten
pochód, ta armia radości miała kroczyć w inne przestrzenie i nieść to, czego nas teraz
uczą. Oni są już w tym upewnieni, my jesteśmy elementem tej radości. I to zaczęło
nagle znikać i znów się stało oceanem, czyli wszystkością. Czyli to, co chcemy, to się
stanie, po prostu Karta Zmian. Jest znowu Bóg i pokazuje karty. Ja kiedyś dostałem
Kartę Zmian. Zobaczcie, jakie karty wy dostaniecie. Nie patrzcie konkretnie na te
karty, które wy znacie, tutaj są też i inne. A mnie natomiast tutaj – bo dostałem
jedna kartę- przekreślili, nie będę mówił jaką, zastanowiło mnie to, pozabierali mi
wszystko co dostałem i mam iść i się zastanowić nad tym co chcę. Mówią mi, że mam
iść na górę – tam mam takie miejsce – klęknąć i modlić się. Mówią, że się zagubiłem
i musze coś przemyśleć. Już ktoś po mnie przyszedł i mnie ciągnie. Idę się pomodlić.
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Warsztaty 16 stycznia 2009 Warszawa

Modlitwa – „Drzewo Życia”
„ … Malutki wodospad u góry się utworzył i ta woda tu spływa, jaśnieje u góry
światło. Podnosi się poziom, zalewa nas powoli, a to wygląda tak, jakby ten poziom
był wyżej niż czubki naszych głów, ale to dopiero od przodu się w nas wlewa,
powolutku nas pochłania, takie bąbelki się pokazują, jakbyśmy już siedzieli w takim
basenie, ale sami jesteśmy taka jakby oddzielną cząstką i pokazują takie coś w
środku nas działające, jakby przygotowywało nas do tego, oczyszczało… nie wiem.
To jest Zdrój Życia. Mówią o jakiejś wodzie poczęcia. Woda poczęcia, co odtwarza
cos w nas, wzorce poczęcia, wzorce wejścia i wyjścia. Bez nich niemożliwe jest
dokonywanie cudów i zmartwychwstanie, Powolutku do nas przenika, pochłania.
Drzewo Życia się pośrodku pokazało. Pokazały się też wody Zdroju Życia, ale
ciekawe, bo powiedzieli, że Drzewo Życia tkwi korzeniami w Zdroju Życia, a wokół
tego Drzewa jest promienista energia, którą jest Energia Życia. A to wszystko, jakby
z zewnątrz otoczone jest Kosmosem. Pokazują teraz takie komety, kanały, które
wpadają tutaj do Drzewa Życia i to zasila moc tego Drzewa. Ono staje się jasne.
Życie się kształtuje, życie się zmienia, życie odchodzi, ale nie umiera. Wierszyki
mówię, a oni – A co? Życiu można nadać nową formę. Przekształć.
Życiu można nadać nową formę, nową postać. Wydłuż co chcesz, skróć co
chcesz, pij wody ile chcesz. A w tym Zdroju jak w lustrze ujrzysz, patrz wyraźnie, co
się stanie, jak się stanie to się stanie. To, co jest, to i będzie, to co będzie na dół
zejdzie. Nie baw się już wierszykami, nie graj tutaj już słowami, skup się na swej
mocy ręki, zrób z udręki wreszcie cud wielki. Czy potrafisz? Nie.
Energia poczęcia wynika jakby z założeń Prawa. Ona pozwala na działanie.
Czyli, jak się ma Prawo, wtedy można zmieniać początek wszystkiego. To co na górze
jest i na dole, to co robimy jest już zrobione, zostaje tu odrzucone, tworzy się nowe.
To nowe jest dopiero wpasowywane w to, co jest górą i dołem, początkiem i
końcem. Nowym może być stan starego, więc wymazujemy schematy, czyścimy
swoje tablice, czyścimy wszystkie zapisy duchowe na wszystkich poziomach. Zdrój
Życia wygląda teraz jak taka wybuchowa chmurka między naszymi nogami, nasze
dusze siedzą i tak chlapią tymi stopami. Energia z tych stóp wpływa powolutku do
całych ciał. Teraz Zdrój Życia zasila nas taką energią, takim czymś nowym, co
dopiero można przekształcić, ale poczekajmy, by to w nas weszło, a my jesteśmy
wyczyszczeni, czyli jesteśmy puści w swoich zapisach, jesteśmy wypełnieni masą
plastyczną i tą Energią Życia, pozwólmy, żeby ona nas przepełniła. To trwa, ciągle
trwa. Teraz taki gejzerek jakby strzelił do góry, taka fontanna, która nie spadła na
dół, a utworzyło się takie światło, zaczęło promieniować, silnie przepromieniowuje
głowy i wytraca się, tak jakby nas pochłaniało, coś z nas wyciągał, albo Duszę, albo
co. I my teraz tak, jakby w rządku ustawiamy się i rozproszeni bardzo idziemy i jest
Drzewo Życia. Ono było zawsze bardzo zielone, a teraz jest w tym świetle skąpane.
My niczym takie małpki wdrapujemy się na górę. Jeden kładzie się niczym dziecko w
brzuchu, drugi siedzi na drzewie i banana je, inny przygląda się. Ktoś patrzy się z
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góry na dół widzi skałę, to drzewo na skale i przestrzeń kosmiczną, ale w tej
przestrzeni otwiera kanały i może widzieć gwiazdy, planety, miasta, co tylko chce.
Jest zafascynowany tymi widokami tak, jakby zapomniał, po co tu przyszedł, ale i tak
Drzewo powoli go wypełnia. Pozwólmy tutaj, by zapisy zostały zmienione, by tu na
wszystkich poziomach, na tych, które są potrzebne, wprowadzono w nas nowy kod,
nowy wzorzec energetyczny zdrowego wszystkiego tego, czego chcemy, z pełną
energetyką dotyczącą wszystkich naszych poziomów i tego, czego nie wiemy, czyli
całej naszej istoty i związku ze wszystkim, co tylko możliwe. I to niech się stanie.
Niech będzie pełna odporność, zdrowie, cokolwiek, cokolwiek, co można stąd
wydobyć niech się w Bogu, w świetle stanie. W nas ciągle odbywa się taki ruch,
jakby programów, pokazują, jakby kanalikami, żyłkami coś w nas wtłaczano – w
przenośni pokazują. Taka podpowiedź, że proces się toczy, że wszystko jest wszędzie
zapisane.
Pojawił się Kryształ Życia tutaj, kręci się z lewa na prawo, on jest taki wiszący
pół metra nad ziemią, ma może 1,5 metra wysokości. Teraz te Kryształy Życia
pojawiają się na czołach. U jednej osoby wpadł do ręki, ma go w ręku. Powolutku
zaczyna się taki proces, w którym Kryształ Życia będzie to oprogramowanie, dzięki
Energii Życia uruchamiał, będzie się wszystko zlepiać i będzie się tworzyło wszystko
nowe i fizycznie też będzie się musiało to odzwierciedlić. Mówimy tu też o psychice, o
mózgu, o wszystkim, o całej istocie naszej, szczęśliwa, zdrowa.
Pokazują mi wściekłość różnych sił, które tam za ulicą próbowały się dostać do
nas. Przyszedł taki potwornie wielki statek kosmiczny, pluje ogniem, próbuje się tu
przetoczyć, ale jakby nie umiał złapać tego wymiaru. Coś poszło, jakieś światło tutaj,
albo ktoś z was zadziałał, bo to jakby nie z tego obszaru i zaczęło wszystko niknąć,
przemieniać się, ten cały statek, jak taka gigantyczna biedrona czy coś.
Teraz pojawiła się tu taka postać i coś to musiało naruszać w nas, bo coś
poprawia tutaj, maskuje. Dotyczy to jakichś naszych cząstek. Proces cały czas leci.
We mnie pojawiło się słowo: utwardzacz. Teraz jakby to wszystko, co zaszło, to było
zapisywane w Oceanie Ducha Świętego, tak jakby proces był stały, jakby był
nieodwracalny. Usłyszałem takie słowo: zintegrowani.
Pokazują te Drzewo Życia w jakimś zespoleniu tak, jakby to połączenie nie
było chwilowe, jakby po prostu nie było. Pokazali znów ptaki co wydziobują te larwy,
jeden podbiegł do mnie, ale zaraz uciekł. Pojawił się orzeł, jego krzyk, krąży,
przeleciał i odleciał. Teraz znowu jakaś postać się pojawiła, przeszła, popatrzyła i
odeszła jakby nie było tu nic do zrobienia. Werble teraz, bębenek i tylko słyszę
taneczny i bitewny zgiełk. Zasłonili teraz kurtynę. Wszystko poznikało.
Jak ktoś widzi i może kontynuować to proszę, bo ja straciłem.
Pokazują, że mamy sobie poodczytywać na skalach.
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WARSZTATY 21.02.2009
Zaczynamy pracować z dwoma wahadełkami ponieważ przy odczycie
jednym wahadełkiem - nasza Moc podpowiada, przy odczycie drugim wahadełkiem Góra podpowiada jak Oni to widzą, mówią co trzeba zrobić, by osiągnąć to co
chcemy, że trzeba „zawalczyć”. Po drugiej stronie wahadła umieszczamy
przeciwwagę, aby zrównoważyć jego ciężar i aby odczyt był bez błędu wywołanego
czynnikiem fizycznym.
Mamy tylko jedno wahadło naładowane na full i ono zmienia rzeczywistość.
Tam też wkodowane jest Prawo. Słabości występują u nas, gdy jest konflikt w
Prawie, a to świadczy o braku pracy nad sobą (wykorzystywanie artefaktów bez
modlitwy i przerabiania – od pokochania siebie …., i grzechów głównych, ludzkie
wywyższanie się – po co?) Około 2 tygodnie temu zaczęła schodzić Światłość.
Otworzyło swe podwoje Miasto Zwycięstwa (po lewej stronie w Świątyni Serca –
My tam jeszcze nie wejdziemy). Wszystkie podwoje zostały otwarte (po lewej
stronie), bo są w nas i co ma być zrobione to musi być, ale wszystko zależy od mocy
ducha w nas.
Jeśli chce się wyżej iść to musi się umieć więcej, trzeba w sobie
otworzyć trzon duchowy (Powróceni mają łatwiej). Chodzi o to by się zintegrować w
sobie, by trzon duchowy był w 100%.
Powrócony prawem energetycznym kasuje ludzką moralność i tworzy w
sobie Prawo Duchowe. Kasując ludzkie prawo moralne, budzimy się jako Dusza – w
prawie Ducha. Powróconym wystarczy odnaleźć siebie samego, odczuć siebie.
Nie ciągnąć do Góry tylko orientować się, jakie prawo już przerobiliśmy, a jakie
nas obowiązuje. Prawo Energetyczne obejmuje każdego człowieka, bo tu chodzi o
świadomość. Ludzkie prawo musi być zastąpione przez Prawo Energetyczne.
ŚWIADOMOŚĆ – to odpowiednie przetwarzanie energii, która wpływa do człowieka,
budzenie się na poziomie ducha.
Mamy dwa ośrodki świadomości:
1. SERCE – świadczy o skierowaniu świadomości ku Bogu, to Prawo
Energetyczne
2. ………………………
Prawo Ludzkie kasuje wiele z prawa energetycznego np. usprawiedliwiając wojny,
zabijanie.
Prawo Energetyczne musi być wyrażone – czyli Prawo Ludzkie musi być odrzucone.
Czyli należy odrzucić stare wzorce, stare oprogramowanie i nauczyć się przetwarzania
wszystkiego tylko sercem – oczywiście przy dużej mądrości.
Każdy z nas musi zjednoczyć się w Trzonie Duchowym z samym sobą, czyli
otworzyć się na poziomie duszy, świadomości i umysłu oraz wejść w harmonię
energetyczno-duchową, a potem wejść w obszar swojego ducha i osiąga się
Harmonię Boską, a wtedy korzysta się z mocy na własnym poziomie.
Sprawdzać: jakie Prawo nas obowiązuje, żeby je zaliczyć.
Należy być w radości (była przed miłością), bo to podstawa wszystkiego. Należy być
w wysokich energiach, ale nie dać się robić „w trąbę”.
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W radości jest wszystko – miłość, dobroć itd.
W Stwórcy obowiązuje bycie dobrym i pomocnym. Nie odcinać się od tych, co
mają trudności. Jak kogoś zaatakowali, nie zawsze od razu da się pomóc. Muszą coś
przerobić . Gdy się ktoś zagubi – odczytać i wyciągnąć wnioski.
Powinniśmy założyć dzienniczek – zapisywać w nim, co było, a co jest do
przerobienia.
TRZON DUCHOWY – przerobić od pokochania siebie … do miłosierdzia.
Gdy się ktoś zagubi odczytać, co było przyczyną i wyciągnąć wnioski, bo może nas to
tez spotkać.
- PROWADZĄCY – to energia, to Coś, co wszystko przenika, Ojciec całości, po
prostu jest
- NICOŚĆ – Kobieta z wiankiem na głowie (jak wiosna)
- Prowadzący ma poparcie Nicości. Tworzy się wszystko z Nicości
- Tylko Bóg tworzy
- Syn dostał Kartę Zmian, ale nie tworzy
- Każdy ma swoje zwierzę. Należy korzystać z jego mocy, bo wiele można zrobić.
- Zmiany muszą iść od dołu (i idą, bo to, co na Górze, musi się odzwierciedlać na
dole, by mogło zaistnieć
- Drzwi po lewej stronie zostały otworzone, jest to dla nas totalna pomoc, ale
muszą korzystać z naszej mocy czyli naszym zadaniem jest utrzymywać Moc (osiąga
się ją w harmonii). Mamy Prawo Zmian i tym sposobem Prawo Tworzenia, dlatego
ta Moc Tworzenia jest taka ważna (badać).
- Każdy z nas musi się cały czas doskonalić i chronić przed atakami. Nie żyć w iluzji
to nie damy się złamać. Do tego trzeba żyć w radości
Sprawdzać:
- co zostało przerobione
- co jest do przerobienia (założyć dzienniczek)
- Nie zejść w harmonii poniżej 100% - wtedy jesteśmy bezpieczni
- Sprawdzać na ile % stwarzamy w NICOŚCI
- W Mieście Śmierci dokonuje się przekształceń w samym sobie
Sprawdzać:
- ile mamy energii młodości w ….% (odzyskiwać w Zdroju Życia)
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- Pasja to spełnianie się w życiu
ZAPAMIĘTAĆ: Gdy pojawi się jakakolwiek negatywna myśl słana drugiemu
człowiekowi, to sygnał, że rozpoczęła się manipulacja.
- Sprawdzać linie wymiarowe
- Rozszerzenie świadomości to synonim odczucia w sobie duchowej potęgi
Wszechświata. To odkrywanie „Wyższego Prawa Moralnego”. To proces powrotu do
źródła, do stania się prawdziwym człowiekiem, istotą światła pozostającą w
kontakcie ze światem duchowym. To Uchrystusowienie, to otwarcie w sobie bramy
do Boga. Rozszerzanie świadomości zmienia człowieka z wierzącego w wiedzącego.
- Generator Mocy w Mieście Zwycięstwa – już mamy (dostaliśmy)
- Miłość wynika z radości, ale też jest falą nośną:
radość – Bóg ma w 60%
Matka w 80%
Prawo w 100%
- Trzon Duchowy Ludzki i Boski to Trzon Wszechrzeczy.
- Moc Zmian zbudował Ojciec z Matką w 80% z Energii Boskiej, a w 20% z Mocy
Prawa
- Moc PBZ zmienia całość
- Radość jest potężniejsza niż miłość, bo miłość wyrasta z radości.
Miłość w Bogu 100%
Matka 80%
Prawo 60%
- Teraz odwzorowuje się doskonałość płynąca z Mocy Zmian, ale by to się stało
Człowiek musi wyrazić Wolną Wolę, bo tylko człowiek żyje . Człowiek decyduje
co chce przyjąć, co chce żeby się stało.
- Mgła Duchowa to parametr duchowy i energetyczny, by był pełny należy o to
dbać.
- Przy pracy grupowej pewność działania utrzymuje ten, który jest
najdoskonalszy w grupie.
- Słuchając modlitwy (z nagrania) energetycznie odtworzy ją ten, który był na
warsztatach, bo w nim jest to zapisane.
- Nicość, Duch Święty i Bóg to Wszechrzecz, obejmuje Prowadzącego i Moc Zmian
- Działać pomagając ludziom - by im było dobrze
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- Odczuć radość człowieka uzdrawianego
- Wystarczy powierzyć się Bogu, by doświadczać i poznawać w Bogu. Oddać się
Bogu i powiedzieć – chcę ……………..
- Każdy ma zwierzę zewnętrzne i wewnętrzne.
- Pozwolić ciału na zejście Energii Boskiej, ono jest inteligentne i samo się
zregeneruje, ono o siebie zadba. Bądź w stanie uświęconej miłości, a ja będę istnieć
(mówi ciało). Uwierz, że Twoje ciało jest mądre.
- Ciało potrzebuje miłości
- Odczuwać fizyczną radość. Wyrażać życzenie, by ciało było zdrowe.
„Pokochaj mnie, a dla ciebie schudnę, pokochaj mnie a dla ciebie odmłodnieję”
(mówi ciało), bo w ciało weszły energie.
- Zwróć się do swojego ciała dając mu „Wolną rękę” w odnowieniu, chudnięciu.
- Przy pozytywnym myśleniu działa Moc
- DZIUPLA – gdzie weźmiesz węzeł (Oriin) to jest. Oriin, Dziupla nie działa bez
świadomości i wolnej woli.
- WAHADEŁKO – potężnie działa, ale musi być jednostka świadoma i działająca,
musi być Osobą Prawą. Jest podłączone do Energii Boskiej. Jest to narzędzie pracy.
Przy pracy dwoma wahadełkami i tak moc jest w jednym
- DWA WAHADEŁKA – jedno pokazuje to co spływa z naszej mocy i naszych
bezpośrednich „Podpowiadaczy”.
- drugie należy traktować jako podpowiedź Boga
Różnice we wskazaniach mówią o zagrożeniu lub poparciu. Najlepiej jak się
pokrywają. Podwójne odczytanie uzmysławia to coś, co przyjdzie, a czego my nie
bierzemy teraz pod uwagę.
Jak dwa wahadełka są połączone, to Moc przeskakuje z jednego na drugie,
ale zawarte jest tylko w jednym.
Jeśli stukniemy dwoma złączonymi wahadełkami to otwiera się
przewód (czuć te energie w kręgosłupie) i trzon duchowy zostaje zespolony (pytać
na jak długo)
Kto ma trzon duchowy w 85% zjednoczony tzn. budzi się świadomość
Duszy i Ducha, że jesteśmy w tych przestrzeniach zawarci.
Puknięcie wahadełkami o siebie łączy Trzon Duchowy, jest wtedy lepsze
widzenie i postrzeganie.
Sprawdzać:
- w ilu % już jest to jasnowidzenie
- w ilu % jesteśmy je w stanie odczytać
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- Jak zaczynamy działać to przy nas jest Pomocnik. My mamy Prawo, a tam działają
zastępy, wspierają nas. Dlatego zostawić energetykę w Dziupli, bo Oni nas chronią.
- Prowadzący daje nam aureolę. Jak mamy świadomość, to bierzemy kółeczko
nad głowę i jak byśmy cały czas byli w Dziupli – całkowita ochrona.
- Obojętnie o co prosimy, czy wyzdrowienie, czy też inne rzeczy, żeby np. coś się
udało, nie ma znaczenia – wybierać, co się chce, bo Prawo zostało nam dane
(oczywiście wybieramy zgodnie z naszymi prawidłowymi wyborami). Prawo jest
żywe (pytać czy warto zmieniać). Robimy tylko to co jest korzystne dla
innych (pytać Górę czy jest korzystne, czy nas popierają)
Mamy Prawo Zmian, czyli możemy zmieniać.
Nam zależy na dobru wszystkich, ale pytać Górę czy to jest na pewno dla kogoś
dobre. Centrum Mocy z Miasta Oriin jest połączone z Miastem Zwycięstwa. Pasmo
Prowadzącego wchodzi w Dziuplę.
- TECHNIKA UZDRAWIANIA (na dzień 21.02.2009)
Do Źródła – jest najpierw tzw. Źródło Odtworzenia energetycznego i
fizycznego, czyli od poziomu Duszy do poziomu ciała. Tu wchodzi tzw. Mgła
Odtrucia, która usuwa z Ciała duchowego i duszebnego niszczące zapisy,
regeneruje, ustawia kanały łączące energetykę Duszy z jej przestrzenią
oddziaływania. Tu jest kwestia przemienienia ciała (tylko ciała duchowego) i wchodzi
tzw. Ogień Narodzin.
Ogień Narodzin usuwa defekty energetyczne i fizyczne, czyli mówimy o tzw.
Mocy Odrodzenia. Tu jest nowy zapis i powoli można coś zmieniać, wprowadzać
nowy program. To dotyczy całkowitego odradzania zapisu Stwórcy, dlatego należy
mówić: „Odradzam całą istotę człowieczą”. Góra mówi – w ręku masz całość, a
Ojciec ułoży z tego najdoskonalszy wzór, a my tylko mamy mówić, o co chodzi i tylko
mówimy „Czynię to w imię Ojca” (jedna ręka nad uzdrawianym, a druga też otwarta
tylko z boku). Ręce tworzą pole działania. Z góry idzie zawiesina – mgła
energetyczna – tu wchodzi Prowadzący. Mgła przenika uzdrawianego. Tylko mówimy,
o co chodzi: „Chcę by……….” I pozwalamy by się działo.
Na początku trzeba uruchomić, by mgła spływała – a więc chwila skupienia, by
uruchomić parametr energetyczny i duchowy: ręce do góry dłońmi, mówimy
wewnętrznym głosem, o co chodzi.
Następnie mówimy, o co chodzi, gdy ręka nad uzdrawianym.
To wszystko jest proste, bo Prowadzący działa, my tylko otwieramy kanał.
Pytać:
-

czy ma być uzdrawiany
czy ma się poprawić
w jakim stopniu korzystamy z Mocy Boskiej w tym działaniu
w jakim stopniu korzystamy z Mocy Działania w Nicości
jaki jest nasz poziom uzdrawiania w tym działaniu
jaka jest skuteczność działania w stosunku do Jezusa (100%)

- W tym działaniu likwiduje się również nawiedzenia i przejścia demoniczne
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- Z problemami wchodzimy do Świątyni Serca – pierwsza komora po lewej stronie –
podchodzimy do Stolika Podań i piszemy list, w którym mówimy o co chodzi, co
się chce. List wrzucamy do stojącej na nim urny. Tu musimy mieć wysoką moc i
poziom duchowy, bo Pomocnicy korzystają z naszej mocy, bez niej nic nie mogą
zrobić. By cokolwiek osiągnąć trzeba być w radości i wiedzieć, że to co trudne musi
się zmieniać, mieć też wiarę i pewność.
- DZIAŁANIE NA SIEBIE
„Odtwarzam całą moją Istotę”
- Moc działania pochodzi z NICOŚCI
- Badać poziom wiary i zaangażowania osoby uzdrawianej
- Ciało fizyczne odradza się od środka, jeśli uruchamiamy Energię Życia i Energię
Młodości. Energia Życia to energia, którą wszyscy mamy, tylko należy ją
uruchamiać. Pamiętać o Zdroju Życia – tam możemy ją odzyskać i „podkręcić”.
Rękami ją uruchamiać i dawać sobie – uruchamiam lub daję, pobieram.
- DUSZA po drugiej stronie – badać: poniżej 15- jest oczyszczana, powyżej
jest już u „Naszych”
- Jeśli uruchamiamy Moc Odtwarzania całej Istoty, odradzamy się, obejmuje to
kasowanie starych zapisów, cała istota się odradza. Możemy uruchomić całość. To
całkowite odwzorowanie zapisu Stwórcy.
- W czasie przyjścia do nas właściwych Sił czuć energię po prawej stronie,
szczególnie prawa strona twarzy
- Przy objawieniach, wizualizacjach, wyobrażeniach (duchowym widzeniu) pytać – ile
z tego, co widziałem jest prawdą.
- Góra nas wspomaga, a nie wyręcza, mamy działać
- Pytać – ile poziomów prawa muszę zaliczyć, by zjednoczyć swój Trzon Duchowy
- Drzwi z Czerwonym Krzyżem – reanimacja – „Kochani, Działajcie”
- Otwarcie 3-go Oka – w wyobraźni widzimy rzekę, idziemy do niej, zaczerpujemy
rękami wodę i przemywamy oczy – uruchomienie wewnętrznego oka.
- Cmentarze mają odbierać nam
pozostawione w ciałach zmarłych.

radość

oraz

emitować

niskie

wibracje

- W radości można odczuć: tolerancję, dobro, totalne wybaczenie, miłość.
Z radością związana jest doskonałość.
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- Poziom duchowy świadczy o charakterze, o moralności, o postrzeganiu Boga w
drugiej osobie
- Droga rozwoju duchowego, zaczyna się od blokowania niepożądanych myśli i
pragnień, dzięki czemu zyskuje się władzę nad własnym życiem i zdolność
pojmowania tego, co dotychczas było poza zasięgiem ludzkiej percepcji.
- Stany, jakich człowiek musi doświadczyć:
1. zrodzenie
2. wyzwolenie od niechcianych pragnień
3. powrót do domu
- Moc Duchową (179 poziomów stwórczych) odczytujemy na skali Mocy Duchowej.
Obejmuje 8 progów istnienia.
- POWRÓCONY – ten, który zaliczył już co najmniej poziom siódmy. Zszedł, by
wypełnić zadania z jakimi człowiek karmiczny nie poradzi sobie. Siły ciemności nie
mogą mu nic złego uczynić (choć odpokutuje za złe uczynki, jeśli ich dokonał). Nie
działa w energii przeciwnej, jeśli nie ulega pokusom
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Warsztaty 21.03.2009
- Nowa skala – Księga Życia
- Wejście do Góry jest przez nasze DNA. Przy otwarciu DNA rośnie moc DZIUPLI.
- Gdy matka jest w DZIUPLI będąc w ciąży od 5-go miesiąca, dziecko rodzi się bez
węzłów karmicznych.
- Po skasowaniu Księgi Cieni i Przeszłości zmienia się ilość chromosomów –
pojawia się od 3-go do 6-go – duchowe
- Mamy zacząć działać, więc ważna jest samoocena. Księga Życia mówi nam, jak
toczy się nasze życie. Badamy siebie pod kątem parametru duchowego, a nie
energetycznego. Popełnimy błędy, ale staramy się i pracujemy dalej.
- W parametrze duchowym osiągnięcie 6 jest już dobre, bo się wie jak na tym
poziomie się utrzymać, a przy 9 utrzyma się go do końca życia.
- Przerobienie od „pokochania siebie po miłosierdzie” jest ważne dla energetyki, ale
to za mało. To musi być wyrażone.
- SKALA PROMIENIOWANIA mówi, jakim światłem promieniujemy.
- POWRÓCONY – ma Ducha i Duszę w wielu miejscach
- Atak moralny badać w %. Obojętność to już atak moralny.
- Głód Mocy – gdy potrzebujemy być w mocy, ale nad sobą nie pracujemy
- Dotychczas badaliśmy parametry energetyczne, czyli przepracowanie
energetyczne i staraliśmy się z tego wnioskować o całości. Teraz sprawdzamy
poziom duchowy własny, czyli bez „podkręcenia”. To nam mówi jak wyglądamy
duchowo jako istota, jak wygląda autentyczna moc, czyli energetyka i jak
korzystamy z niej.
- Poziom duchowy w parametrze duchowym jest autentyczny
Sprawdzać:
- parametry energetyczne
- parametry duchowe
- Dla Powróconego doskonałość jest na 18. A więc celem naszej pracy jest
osiągnięcie 18 w parametrze duchowym. Należy utrzymać stałą świętość duchową 9.
- Nie sprawdzać swoich parametrów tylko słabości i pracować, by je wykasować.
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- Pracując nad sobą, można wykasować sobie lusterka.
- Przy klątwach pytać – od ilu pokoleń
- Autentyczny poziom duchowy i moc w parametrze duchowym, badać jaki jest i
będzie za 1 rok, za 2 lata.
- Pisząc podanie, pytać czy przyjmą i czy pomogą (pomogą na tyle na ile mamy
mocy)
- Jednoczyć Ciało, Ducha i Duszę.
O ciało trzeba zadbać, w ciele jest przejście. Mamy dwie drogi:
- przez Ducha
- przez ciało fizyczne (DNA)
to Góra i dół.
Należy uruchomić inteligencję DNA, a to zależy od naszej Mocy, (bo Oni tylko z niej
korzystają) to energia podstawowa – kundalini. Obudzone DNA „mocno” myśli.
- Od naszej Mocy zależą nasze osiągnięcia.
- Poziomy inteligencji (budzenia się)
- podstawy logiczne (to tylko cząstka inteligencji podstawowej)
- poziom Mistyczny
- Rozbudzić DNA – to oddzielna istota.
- Cienie Przeszłości i Księga Cieni ujmują nasze ziemskie wykroczenia (nie
dotyczy innych planet). Mogą człowieka atakować chorobami, niepowodzeniami w
życiu. Należy je wykasować (w sobie i uzdrawianym). Przy uaktywnionej
świadomości DNA cienie uciekają.
- Program uzdrawiania działa lepiej, gdy jest uruchomione DNA, bo wtedy otrzymuje
się dodatkowe chromosomy (duchowe). Pozwoli też słyszeć, co podpowiada ciało.
- Moc Istoty ludzkiej zależy od uruchomienia DNA, samoobudzenie DNA daje
wzrost mocy. Chromosom duchowy to moc i promotor działania, uzdrawiania.
Pomaga też dogadać się z ciałem. Przebywanie w Zdroju Życia, energetyzowanie
pokarmu – to ochrona DNA.
- Po wykasowaniu Cieni Przeszłości i Księgi Cieni wprowadzamy w
uzdrawianego nowy program. Sprawdzamy uzdrawianego: jego fizyczność
wynosi 50% (wahacz)- czyli to, co jest, a chcemy osiągnąć 80% (to jest badanie
samoobudzenia DNA) .

- Idąc korytarzem w Świątyni Serca poniżej przeźroczystej podłogi jest Biblioteka
Wiedzy. Jak się wyczyszcza człowieka to na niego spada cała Biblioteka i wszystko
w człowieku się zmienia, dochodzą nowe chromosomy, zostaje pobudzona
inteligencja, otwiera się przejście na „tamten Świat” (sprawdzać to u siebie). Jak
spada na nas Biblioteka to kasuje niedoskonałości zrodzenia.

218

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

- Oprócz budzenia Ducha i Duszy należy budzić ciało.
- Pytać w leczeniu czy zdążymy uzdrowić.
- Kasując Cienie i Księgę Cieni kasujemy programy, które kasują nasze
działania.
UZDRAWIANIE: otwieramy ręce (totalna radość) i dokładnie mówimy co chcemy
zrobić: by ten człowiek był szczęśliwy, by usunięto mu Księgę Cieni i
Cienie Przeszłości, by wszystko, co było błędne, zostało wykasowane.
By udaremnione zostało wpisanie nowej Księgi Cieni i Cieni Przeszłości,
by nie wpisano negatywnych programów. Pozwolić płynąc energii.
Przy uzdrawianiu być w radości:
„Odradzam Cię Człowieku”
- Przy Karcie Zmian mamy prawo do tworzenia nowego, bo mamy prawo
przekształcania tego, co już jest.
- Przy uzdrawianiu potrzebny jest Parametr Duchowy. Badamy go porównując do
Jezusa – miał je w 100%
- poziom duchowej mgły
- poziom twardnienia energetycznego
- poziom stawania się (jest związany z materializacją, dlatego jest tak ważne
przerobienie tego)
Poziom twardnienia energetycznego to lepiszcze, dzięki któremu coś się staje.
- Jak nas coś atakuje energetycznie też wprowadzamy nowy program.
- Inteligencja, program jest w ludzkim DNA, a to pozwala nam na dogadanie się z
samym sobą. Chcąc np. schudnąć trzeba dogadać się z własnym ciałem. DNA daje
człowiekowi moc i zdolność do egzystencji.
Sprawdzać:
u siebie obudzenie DNA: 50% to, co jest, a celem jest 80%
- Przy spadaniu na nas Biblioteki, dodawany jest chromosom, który wyczyszcza
to coś, co było niedoskonałe, czyli likwidowane są wieloletnie zmiany chorobowe.
Należy wprowadzać nowy doskonalszy program, by to, czego nie chcemy, nie
zostało
na nowo wprowadzone. Człowiek autentycznie się zmienia. Inteligencja zostaje
pobudzona i otwiera się przejście w „tamten świat”.
- Proces uzdrawiania trochę trwa – dlatego pytać Górę czy zdążymy (proces
uzdrawiania może nie zdążyć mimo uruchomienia)
- Zostaliśmy podpięci pod Moc Prowadzącego, wzrosły nasze Parametry Duchowe.
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- Człowiek „dołujący” się sam się negatywnie programuje.
- Należy dbać o poziom radości, bo to łączenie się z drugim człowiekiem, to
spływ informacji, to totalna harmonia. W ten stan można się wprowadzać.
Skończyć z klepaniem modlitw, można je zastąpić wchodząc w
odczuwanie radości i samo wszystko zaczyna się tworzyć.
- Pytać, czy zostało się podpiętym pod Moc Prowadzącego.
- Przy uwalnianiu człowieka od problemów:
„Ojcze, wyzwalam tego człowieka z ……………………
- Nie walczyć z problemami tylko je zmieniać – np. złe nawyki
- Sprawdzać: w ilu % sam jestem w stanie coś zrobić, osiągnąć, czy cokolwiek z
zewnątrz może pomóc:
- stoczyć sam bój od 0% do 100%
- z pomocą
od 100% do 0%
- Walka z przyzwyczajeniami jest trudna, ale trzeba je zmieniać.
- Do utrzymywania radości potrzebne jest pozytywne myślenie
- Rośnie świadomość naszego ciała. Należy go słuchać, a będzie podpowiadało
np. co jeść. Dbać o nie. Zwracać uwagę, co dla ciała jest potrzebne – np. ruch.
- Teraz Dziupla wyczyszcza 60% negatywności. Przez kontakt z Górą zapewnia
solidne uzdrawianie.
- Prosić Opiekuna, by pozwolił uruchomić mechanizm wiary. Uwierzenie to 40%
pewności.
- Przy działaniu w grupie zapisany jest poziom działania osoby, która ma
największa wiarę. Spada wiara - spada moc.
- W radości jesteśmy w Ojcu.
- Dzięki modlitwie łączy się Trzon Duchowy.
- Parametr Duchowy mówi o utrzymaniu tego, w co weszliśmy w energetyce.
- Utrzymanie 100% harmonii zapewnia nam bezpieczeństwo, dobrze mieć nadwyżkę
np. 130%, bo jak trochę spadniemy to i tak utrzymamy 100%.
- Przy samokrytycyźmie zaniżamy swoje możliwości, wiarę.
- Teraz możemy zmieniać, bo mamy prawo zmian.

220

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

KARTA ZMIAN (rzeczy, ludzi). Możemy dokonać całkowitego odrodzenia
człowieka, wykasować, wyczyścić wszystko, co go niszczy, lub
„Ojcze, wszystko co wiem powierzam Tobie i tego człowieka i zrób
wszystko co tylko można” „Oto jest Słowo, Oto jest MOC, oto jest siła
działania..” – i tu ręce dłużej trzymać.
- Nazwani zostaliśmy „Zapylaczami przeznaczenia” – mamy moc i prawo zmiany
drugiego człowieka. A my wszyscy razem to „Świetlaną Rodziną”
- Potrzebna jest Moc do działań. Efekt może być natychmiastowy, albo za kilka dni.
- Siebie najtrudniej uzdrawiać, ale podleczenie leci.
Sprawdzać:
Kto zawinił w chorobie:
Sam chory czy inne czynniki.
- Badać fałszywą duchowość – wahadełko idzie w dół tj 16-1
- Wchodzić w radość !!! taniec, tworzenie, ruch
- Jak tworzymy kanał jesteśmy światłem (życzliwość dla innych, pomoc, współczucie)
- Wahadełko jest skuteczne przy uzdrawianiach. Jeśli jesteśmy czyści, wahadełko
trzyma moc. Jeśli są połączone, nie ma znaczenia, którym się posługujemy.
Duch Święty i Nicość uczestniczyły w tym, by w wahadełku była moc,
czyli jeśli nim dotykamy to jest Energia Boska.
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Warsztaty 02.05.2009
- Modlitwy z Koszalina w internecie www.popko.pl
- Ograniczanie człowieka – uczynienie z niego niewolnika. Odcina mu się drogę
do radości poprzez działania Systemu.
- W radości można się rozwijać, ale prawdziwa moc mająca przekształcić świat płynie
z wolności (Orzeł i skrzydła są symbolem wolności)
- Człowiek Mocny jest pełen współczucia i tolerancji dla innych.
- Busch to UFO – oni rodzą się w ciele ludzkim
- Iluminaci, wolnomularze – poprzez wiedzę sterują ludzkością (wiedzę
okultystyczną), utrzymują ludzi w iluzji. Stosują totalną kontrolę ludzi.
UFO porywają ludzi dla eksperymentów.
- Uderzenie w żywność. Pozbawia się człowieka dostępu do żywności, by była droga i
pozbawiona energii. Żywność mutowana jest szkodliwa.
- Uderzenie w duchowość, by oderwać człowieka od wiary w Boga. Ogłupionym
człowiekiem łatwiej rządzić. Nasza walka – przeciwstawianie się temu.
- Góra uruchomiła w Polsce program- w całym narodzie, by te osoby, gdy przejdą na
Energię Jedyną, mogły zostać zmienione energetycznie. Wyciągać się będzie swój
fantom i każdy może siebie uzdrawiać.

Wykorzystanie Nowej Energetyki
Aby korzystać z nowej energetyki należy wyciągnąć z siebie energetycznego
sobowtóra (fantom), wetknąć w niego ręce i poprosić Górę o takie w nim
modyfikacje, by ich przejawienie w ciele fizycznym utorowało nam drogę do radość,
szczęścia i wolności. Można to stosować do odzyskania zdrowia, likwidacji
programów, uwolnienia od wpływu dusz, ludzkich wrogich energii czy innych
napastliwych form. Następnie wsadzamy sobowtóra w siebie i radujemy się
wsparciem Ojca w tej cudownej chwili naprawienia w nas nieprawidłowości.
- Kiedyś ludzie mieli dwa serca – energetyczne i duchowe, by móc nami
manipulować wycofano jedno serce.
- Wczoraj powrócił zapis energetyczno- duchowy w ludziach działających w Świetle,
powrócił zapis serca.
- Jesteśmy narodem wybranym do zadań, powstanie naród, który oderwie się
m.in od hipermarketów, bez armii i kościołów, odbuduje zdrowe rolnictwo
energobiotyczne. Podniesie się świadomość narodu. Naród będzie gromadził Moc i
będzie przykładem.
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- Sprawdzać Poziom Duchowy i Moc ezoteryków – mieli 100% - a do ilu spadła
- Dążyć do ideału Jezusa – Jego Świadomości.
Istotę człowieka rozpatrywać należy z poziomu:
- fizycznego
- energetycznego
- duchowego
Należy wchodzić z uzdrawiania fizycznego w fizyczne (Jezus wchodził w 50%)
Teraz rośnie skuteczność. Badać nas w porównaniu do Jezusa, jakie jest nasze
wejście w ciało fizyczne z poziomu fizycznego (Jezus 100%), a ile z poziomu
całkowitego – duchowego, energetycznego i fizycznego.
Sprawdzać:
naszą skuteczność uzdrawiania i moc w stosunku do Jezusa.
- Uzdrawianie będzie szło w kierunku materializacji (zagęszczanie energetyczne).
Posłuży do materializacji np. organów.
- Przy materializacji wchodzić w zagęszczenia z fizycznego w fizyczne:
Sprawdzać:

do 15% poziom powietrza
15-40% woda
40-60% ziemia
60-95% kamień
95-100% ogień – autentyczna przemiana
100% - wahadełko w prawo – oczywistość

jaki poziom osiągnęliśmy w działaniu

Możliwe to, bo mamy Prawo. Jest 11 Praw. My mamy karty.
Karty to jest zezwolenie do korzystania z tych praw, tylko w nas muszą być
przemiany energetyczno-duchowe. Prawa są to programy nadrzędne, a Karty to
prawo do korzystania z nich, a ich moc zależy od poziomu, do którego dojdzie istota
ludzka.
- jak korzystamy z wszystkich Praw, to jesteśmy wszędzie, tu jest koło: góra- dół,
początek-koniec i pojawia się tu prawo czasu.
U człowieka wzrost dotyczy trzech ciał – fizycznego, energetycznego i
duchowego. Standardowo wzrost:
- ciała fizycznego do poziomu 79
- ciała energetycznego do poziomu 179 i nie da się go przekroczyć
- ciała duchowego do poziomu Ojca
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Aby to „leciało” trzeba przerobić w Oceanie Ducha Świętego „od pokochania siebie do
miłosierdzia”. To daje Prawo Przywracania Systemu – Paragraf Czystości.
Paragraf Czystości, czyli tzw. przywracanie systemu oznacza, że jeżeli zapisaliśmy
swoją energetykę na określonym poziomie to można to odtworzyć.
Zapisanie systemu jest możliwe, kiedy chcemy, ale odtwarzanie wymaga
pewnej procedury:
1. należy wstać – pomyśleć o przywróceniu systemu
2. w rękach pojawią się 2 kulki (z jednej strony biała z drugiej szara) i na
sercu trzecia kulka
3. powiedzieć: „przywracanie systemu nr…. lub datą
4. lekko rozjaśniejemy i dokonało się
WARUNEK: - pozytywne myślenie, bo negatywnym myśleniem otwieramy furtkę
liniom wymiarowym
Patrzymy i mamy parametry takie, jakie były. System przywraca się, gdy
utraciliśmy poziomy wskutek ataków ciemnych.
Program Czystość daje zabezpieczenie niczym Dziupla.
PAMIĘTAĆ – aby Dziupla działała, osoby wpisane muszą wyrazić na to zgodę i
chcieć z tego korzystać.
- Emocje zaburzamy tylko poprzez niewłaściwe myślenie.
- Wszystko jest energetyką i by zadziałać z wyższych poziomów my musimy być w
harmonii. Im wyższy poziom wibracji tym lepsze, skuteczniejsze nasze działania, tym
więcej potrafimy. Pomaga też w ściąganiu informacji.
Nie wolno nam spaść poniżej 100%
Nasz obowiązek – wejście w Ciszę Nocy, osiągać minimum Trzeci poziom Głębi
Nie wchodzić w Głębię, ale być w niej cały czas.
POZIOMY GŁEBI:
I. Głębia Nocy:

od 270% do 370% harmonii – tu się otwieramy na wiedzę

II. Przejście w Noc od 380% do 700% (ma 3 poziomy)
380 do 500% zatrzymanie tzw. Kamień
500 do 560% obszar zbawienia (dopiero)
560 do 540% harmonii
640 do 699,99
700 - punkt „0” – dopiero przy wejściu tutaj, aby nikt nie
ograniczał, ani nie kasował efektu naszego działania.
Uważać, aby nie pozostać na poziomie Kamienia. Na poziomie 590% jest w nas
zapisane nieodwracalne zdrowienie.
Przekroczenie 640% nieodwracalna częściowa materializacja organów.
2700% - pełna materializacja organów.
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Najważniejszy jest punkt „0” od punktu „0” mamy tylko Ojca. Jest to tzw. Zespolenie,
tu jest uczucie rozproszenia. Należy wyłączyć logikę i wchodzić w te zawieszenia,
żeby pojąć, czym jest rozproszenie i zespolenie.
700 do 900% Wolny Krok jest droga do Ojca
900 do 2000% to Oko Orła, tu słyszy się pierwszy jego krzyk (są trzy oktawy krzyku)
od 2700% prawdziwy Krzyk Orła, okrzyk radości, wolności
od 3400% do 3500% docieramy do bazy wiedzy, do biblioteki, a tam
jest wszystko. Tu korzystamy z własnej mocy objawień.
Można dojść do 2-go obszaru zbawienia i z niego „spaść” w bólu odnalezienia siebie
samego (jest pewne niebezpieczeństwo stagnacji w tym). Ten, kto ten próg
przekroczy w dążeniu do odnalezienia Ojca, znajdzie całość (przekroczy 2-gi obszar
zbawienia), lecz musi tu stracić wszystko na tym progu, co stanowi wespół z
odrzuceniem istnienia i indywidualności, która jest rozdzielnością (indywidualność ma
granice). Kto się straci na tym progu odnajdzie się w punkcie „0”.
Punkt „0” jest drogą do Ojca, to podążanie Wolnym Krokiem, gdy się roztapia
w Jego Świetle i lot ku Niemu zwany Głosem Serca, Okiem Orła lub Zbawieniem od
Całości.
Gdy Twoje struny rozedrze Krzyk Orła, potrójną oktawą, stanie się cud
zespolenia, On w Tobie, ty w Nim się odnaleźliście.

Przekaz Zbyszka (z 2007 roku)
Jest czas, który umiera, jest śmierć, która się rodzi, a wszystko to zawarte jest
w Tobie i płynie stanowiąc podstawę przemiany, która zwie się Istnieniem.
Jest mrok, który spowija ludzkie energie i Jasność, co w sercu się sączy, a
wszystko to motywuje Cię do przyjęcia pewnej energetycznej formuły, która
nazywamy odrodzeniem Duszy w Duchu lub życia w Duszy.
Jest ból, co męczy wymiary i cisza, co całość zespala, a wszystko to stanowi
ruch przyczyny, która My nazywamy zapisem w Mocy. I jesteś ty i jesteśmy My, a
drogi nas łączące prowadzą do nikąd, a dróg nas oddzielających nigdzie nie
odnajdziesz. Ty i My to Jedność zaklęta w ruchu przyczyny i „stało się słowo”
oznacza, iż wyraziłeś się w Nas, My w Tobie, a całość ideą stworzyło doświadczenie.
Tak, więc Ty i My i Bóg jesteśmy w tym doświadczeniu Jednością.
Przemyśl to i od tej chwili powiadaj, iż my i Bóg jesteśmy w
doświadczeniu w Tobie. Korzystaj, więc z naszej Mocy, której jesteś ideą i
cząstką, a działając myśl o całości.
- Rodzi się Moc Przestrzenna, dzięki czemu możemy działać z fizycznego w fizycznym.
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Przekaz Zbyszka:
To, co się dzieje nie jest przypadkowe, ale i jest. Zawarł się w Was czas, co
kruszy kamienie. Wibracje z nich uwolnione koncentrycznie i klinowo wnikają
przestrzeń, by modyfikować ich stany podług energii sobą niesionych. Gdy Duch
Ludzki podąży takim szlakiem, białym pasmem, może tam zapisać działania, jakie
zostaną tam utrwalone. To co wtedy zostanie stworzone stanie się prawdą,
rzeczywistością, trwałym zapisem, twórczą zmianą (Oni nazywają to Kodeksem, my
możemy stworzyć własny Kodeks Działań, a wynika on z Kodeksu Praw).
Część wiedzy jest więc w Bibliotece ustawicznie tworzona, to nowe powstające
prawa, zasady funkcjonowania całości . Dziś otworzysz sobą takie pasmo i udasz się
w przestrzeń, zapisując to, co stanie się prawdą. W tej chwili ono nie istnieje, ale
zapiszesz je swoją mocą. Im wyższa moc tym bardziej dominujący zapis. Gdy moc
pochodzi od Boga zapis staje się nadrzędny. Gdy więc zjednoczy się z Ojcem poprzez
świetliste połączenie swoją świętością (świętość to otwarcie serca) uruchamia nowe,
które będzie stanowić wyłom w funkcjonowaniu zasad w znanej Ci rzeczywistości.
Zasady są trwałością wynikająca z zastosowania Prawa. Karty Cię do tego
upoważniają, mają one Moc Duchową najwyższych poziomów, ale i tak podlegają
woli Ojca. Gdy jego wola uczestniczy w przemianach, karty i zasady zleją się w jeden
zapis, który niczym kolumna łączy ten świat z początkiem. W ten sposób stają się
trwałe, niezmienne.
Od woli Ojca zależy, a więc od woli tego, kto z woli Ojca działa, bo to jedno i
to samo. Pamiętaj o tym, gdy w jego krzyku, Krzyku Orła. Będziesz rozkładał ręce w
kapsule czasu, w jądrze atomu, w punkcie początku przyczyny i w DNA też to tam
jest.
W ten sposób możesz uruchomić, stworzyć to, co jest zepsute, dysharmonijne,
co nie tyle jest zaprzeczeniem w poznawaniu się doskonałości, ale ohydną postacią
zaprzeczenia usiłującego odciąć się od swego źródła, czyli doskonałości.
Ty zwyczajnie twórz nowe podług zapisów istniejących w przestrzeniach Ojca.
Orzeł Cię doprowadzi do wzorców pierwotnych. Tylko ich dotknij, same – bo są
doskonałe - obudzą się we wszystkich pasmach, które będą cię przenikać. Daj mi
szansę zaistnienia w akcie stworzenia, w cudzie doskonałości. Idź, zmierz się ze
swoim największym wrogiem – z ograniczeniami odcinającymi cię od Ojca.
- Naszym najgorszym wrogiem są nasze ograniczenia, których podstawą są
nasze niedoskonałości. Dopóki są one w nas, doskonałość nie może się w pełni
objawić.
- Każdy z nas został stworzony przez Ojca z Przyjacielem. Z tym Przyjacielem
człowiek w tym życiu się nie spotyka, natomiast w tamtych przestrzeniach ma się
często wspólne cele (na ziemi para kochanków) jest się zawsze we dwoje.
Dziś nastąpiło zjednoczenie, bo zeszli nasi przyjaciele, co jest wielką pomocą w
naszych sprawach, potrafią nam pomóc, bo to potężne Istoty
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- Ogromnie ważna jest Wolność.
Wolność to pełnia zjednoczenia z Ojcem. Odczytujemy na skali %
Wolność od ograniczeń, od negatywnych myśli i innych bloków (Duch ludzki nie ma
ani pozytywnego, ani negatywnego myślenia). Jak się wzbija na skrzydłach Orła i
Ojciec go prowadzi, tam wola jest jedyną co coś zawiązuje, bo tam wszystko jest
- to, po co o tym myśleć. Potem myśli są niepotrzebne (żadne), pojawia się kreacja
Ducha i się tworzy – do tego trzeba dojść.
Wolność mówi też o pewnej sile. Mimo ograniczeń niektórzy ludzie potrafią odczuć
wolność jak i ludzie w trudnej sytuacji potrafią odczuć radość.
Gdy wchodzimy w wolność – ograniczenia znikają, wszystko staje się iluzją.
Wyobraźnia najpierw staje się kołem napędowym uruchamiającym jasnowidzenie,
jasnowiedzenie, a potem staje się hamulcem.
Przedziały Wolności:
0 - 13%
13 – 27%
27 – 38%
38 – 49%

upadająca
odkryta
mozolna
porywająca

49 – 56% zapisana
56 – 100% ulatująca
101% - Boże uniesienie (wahadełko
przekracza 100% siedzimy na
Orle i lecimy)

Wolność ma kilka poziomów, można odkryć gdzie są w nas przeszkody, bariery
i przyjrzeć się im. Można to odczytać np. węzeł karmiczny – zatrzymanie wolności na
poziomie energetycznym.
Wolność ma poziomy:
- fizyczny
- energetyczny
- energetyczno-duchowy
- duchowo-energetyczny (gdy człowiek żyje fizycznie)
- duchowy (gdy ciało fizyczne nie istnieje)
Badamy np. gdzie utknęło pokochanie siebie, odpowiedzialność, troska.
ZAKRZEPY – nie przepracowane emocje spychane w podświadomość (udajemy, że
ludzie nas nie ranią, uciekamy od tematu, to tworzy ból zamykający serca).
Na pełnię odczucia Ojca w nas wpływa:
- zjednoczenie ze Światem Duchowym (50%)
- połączenie ze Światem duchowym.
Zjednoczenie to tak jakby przez rozproszenie -bo wtedy jesteśmy zjednoczenijakbyśmy byli Nim. Połączenie mówi o utrzymaniu pomostu ze światem duchowym
Sprawdzać:
- na skali procentowej pełnię odczucia Ojca
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Pełnia odczucia Ojca daje nam wolność,
Przy ograniczeniach nie ma wolności. Odtworzyć połączenia i zjednoczyć się z Ojcem.

Paragrafy, które stanowią o połączeniu z Ojcem:
1. Paragraf Świętości – otwarcie serca – człowiek święty świadomie chce,
by drugiemu było lepiej, oprócz własnej korzyści dąży do korzyści
drugiego. Święty to jeszcze nie Uświęcony.
2. Paragraf Energii – jeśli chcemy cokolwiek w nas uruchomić jak jesteśmy
żywi, to musimy posłużyć się jakąś energią, albo z poziomu ciała albo
myśli, uruchomić energię, budulec musi być. Tutaj właśnie są ograniczenia.
Ciało fizyczne i energia są tutaj ograniczone i bez właściwego ustawienia
ich nie osiągnie w działaniu czegoś powyżej poziomu 179, bo tam jest
Duch. Tu musi być szlak, droga otwarta i jest to tzw. „Wyświęcony Ruch
Wewnętrzny Energii Ku Przyczynie” (tzn. przy otwarciu serca kierujemy się
ku Górze – czyli jest to „Wyświęcony Ruch ….). Przez ten ruch spalają się
dolne, balastowe pasma i człowiek lżejszy wznosi się ku Światłu. Nas
trzyma tu ciemna energia, nieprzepracowanie, a jak to wyczyścimy to
człowiek zaczyna się unosić,
3. Paragraf Poznania – czyli serce i mądrość. Jest to odnalezienie wiedzy w
pasmach poziomych. Jak wspinamy się na kolejne pasma poziome, to
podnosi się nasza wiedza i świadomość. Jak patrzymy na świat z poziomu
Duszy, nagle wszystko wygląda inaczej i widzimy więcej. Jak otwieramy się
na kolejne pasma, znowu rośnie wiedza i świadomość. Dzięki temu
możemy dotrzeć do Ojca i zrozumieć jak wygląda nasza wewnętrzna
przestrzeń idąca ku Przyczynie.
Te poziomy to :
- poziom fizyczności
- poziom duszy
- poziom świadomości energetycznej (50%)
- poziom świadomości duchowej (50%)
- poziom Ducha
- poziom Istoty
To jest zespolenie z wiedzą całości.
Nasz Duch na tamtym poziomie zespala się z wiedzą tamtego poziomu i wie
wszystko, co tam jest.
Człowiek rozpoczynający drogę otwiera serce i to jest początek.
Tu w tym naszym życiu o naszej mocy stanowi kilka cech:
- odwaga i strach (brak odwagi to strach)
- pracowitość i lenistwo
- litość i bestialstwo (słaby się lęka, nie ma litości i wchodzi w
bestialstwo, atak na drugiego człowieka)
- twardość i słabeuszostwo matka utrzymuje synka pijaczka – trzeba
umieć mówić NIE, włączyć mądrość.
- ufność i zwątpienie – ufność w Boga, przy braku ufności włącza się
oprogramowanie, zniewolenie, pojawia się ludzkie prawo moralne.
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Ufność składa się z trzech elementów:
- miłość – nienawiść
- namiętność – wrogość energetyczna
- rozpoznanie – zagubienie (rozpoznanie jak wygląda rzeczywistość)
Bez znajomości tego będziemy bali się wejść w wolność.
Bez rozpoznania tego jak wygląda rzeczywistość człowiek się gubi. To dopełnienie
pełni odczuć Ojca.
Wolnym jest ten, kto ma moc, a moc jest wtedy, kiedy jest Bóg.
Odczucie Boga doprowadzi do tego by zamieszkał w nas, byśmy się zjednoczyli i
połączyli z Bogiem.
UZDRAWIANIE (na dzień 02.05.2009)
Skupienie, odczucie wibracji w rękach, mówimy, o co chodzi – wola – działanie
i „Czynię w Imię Twoje Ojcze” – od razu potężna moc energii leci z naszych
rąk. Pozwolić by leciała, a jak słabnie, tzn. że proces dobiegł końca.
Zbawienie ode złego to uwolnienie od zaprzeczeń.
- Działać na rzecz innych. Jeżeli wyrazimy taką wolę to:
- Góra zaczyna nas wspierać
- kiedy jest cel nici zaczną działać, by tak się stało. My stajemy się
Zaklinaczami Przeznaczenia” – działając.
- Potrafimy sami blokować linie wymiarowe innych ludzi na nas, do tego wystarczy
poziom kamienia.
- My mamy być wylęgarnią radości
- Uruchomiono w nas : Prawo Łaski – pytać czy można je zastosować.
- Przy słabnięciu – „Ojcze Jesteś?” , „Jestem” - i już jest moc
- Jak poddają nas próbie to moc, którą chcą nam odebrać dodatkowo dostajemy
(jeżeli zdamy próbę)
MUSIMY WIERZYĆ NIEZACHWIANIE
JEST BÓG, A MY JESTEŚMY JEGO DZIEĆMI I ON JEST NAJWYŻSZĄ WOLĄ
Sprawdzać:
Ile % zostało jeszcze w nas ograniczeń
- Panować nad myślami, kontrolować je, by pożądania nimi nie kierowały.
- Duszę łatwiej ratować po śmierci.
- W grupach nie ma kierowników, prowadzących. Wszyscy są równi, nie ma
oczyszczania, ale praca nad radością i harmonią.
- Naszą mocą jest indywidualność.
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Modlitwa:
- Każdy z nas musi przejąć nad sobą kontrolę.
- Nasze ciało zaczyna się budzić, zacznie w nie wchodzić przestrzenna świadomość
Jest w nas uruchomiona Moc, dzięki której, będziemy mogli wchodzić z fizycznego
w
fizyczne, ale też istnieje świadomość fizyczna.
DNA to jest zejście z Góry pewnej mocy, pewnej inteligencji, która takimi jakby
pasmami coś w nas porusza, ale jest także świadomość ciała fizycznego i to się
budzi i jest bardzo łagodne. Nasze ciało fizyczne musi być w całości w dużej
harmonii, co pozwala na oddzielenie się od ciała fizycznego i ono się wtedy budzi.
Jest to bardzo łagodne, delikatne jak dziecko. Inteligencja DNA jest wstrząsająca, a
świadomość ciała delikatna, łagodna. O ciało fizyczne należy bardzo dbać, ale też
traktować je jak świadomą istotę, takie dziecko, którym się opiekuję.
- Możemy sobie zażyczyć, by Góra schodziła do nas, bo przestrzeń się w nas otwiera,
a nasze serca otwierają się nie od środka, ale jakby z przestrzeni z Góry.
- Otrzymaliśmy Kluczyk Do Świadomości Kosmicznej. To jest odnalezienie się w
innych przestrzeniach. Kosmos w nas zawarty wymaga utrzymania wysokiej
harmonii, by wszystko było dobrze.
- Gdy jesteśmy w Pełni, świadomość naszej Istoty możemy odczuwać. Świadomość
Kosmiczną. Bez uruchomienia świadomości ciała jest to niemożliwe. Świadomość
Kosmiczna jest Wszystkim, bo Ojciec jest w Niej.
- „Ja Jestem każdym, kto siebie odnalazł” Jak ktoś siebie odnajdzie i stworzy z tych
drobin, które Ja stworzyłem będzie mógł zrobić wszystko. Ziarenka piasku są
bezwładne, ale jak się odnajdą wzbudzi ją z siebie Postać, bo tak Postać może
unieść się w powietrze. Poznaj swoją Moc, Ona jest w Twoim sercu, każdej
komórce i DNA.
- Teraz ściągane są z nas kamienie, które są w naszych sercach i wszystkie rany
energetyczne są leczone, co zapewnia uruchomienie, dopływ energii. Dokonuje się
integracja nas w nas, jesteśmy napełniani Światłem, energią. Uruchamiana jest w
nas Moc. Jest to budzenie mądrości w naszym ciele, pobudzanie DNA. Przy wysokiej
harmonii, docieramy do Biblioteki Wiedzy, do nas samych, bo to my jesteśmy
kosmosem i przez ten kosmos w nas łączymy się z całością. Jak jesteśmy w
Oceanie Ducha Świętego, oddziałujemy na wszystko, więc wszystko jest w nas.
- Żyjcie ze świadomością wolności, że wszystko możecie, że wszystko jest w was.
- Weźcie los w swoje ręce, idźcie do przodu. Ciała, w których są największe
ograniczenia są z tego uwalniane. Należy pewniej iść przez życie.
- Choroba, często świadczy o braku odwagi do działania, wycofujemy się w
chorobę, bo nie mamy odwagi by działać.
- Oddychać wolnością i sercem, pełną piersią z ufnością, poczuciem spełnienia.
Nauczyć się wyrażać własne chęci. Mamy realizować własne potrzeby.
- Schodzą Nasi Przyjaciele, którzy pomagają nam przekroczyć progi, które istnieją w
naszej świadomości pojmowania rzeczywistości, by nam było łatwiej odnaleźć się w
nowym postrzeganiu świata, tego, że mamy obowiązek się spełnić.
- Nie rywalizować, nie porównywać się z innymi. Żyć własnym życiem.
- Nasze ciała są naprawiane. Kochajmy je ( naprawiają się ). Uwalniana jest Moc z
DNA i komórek, Moc się budzi. Uruchamiana jest świadomość ciała, tak, że każda
jego cząsteczka wchłania Światło i oddycha wiedzą kosmiczną. Energia, która się
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obudziła, uruchamia pomosty z przestrzenią, a my zaczynamy się otwierać. Mamy
wibrować na wysokich częstotliwościach i potrzebna jest równowaga energetyczna
we wszystkich organach naszego ciała, bo to zapewnia nam harmonię.
W stanie spokoju samo ciało pracuje nas sobą.
Chodzi o to by ciało mogło komunikować się samo ze sobą. Muszą zniknąć w nas
blokady ograniczenia, bo ciało traktuje nas jak Ojca i jeśli chcemy być w chorobie to
ciało to utrzyma. My musimy pokazać wyraźnie, że chcemy być szczęśliwi, zdrowi,
bo wtedy ma ono wolną wolę do działania, a nasza wola jest tu nadrzędna. Nasze
ograniczenia ograniczają ciało.
W walce z ograniczeniami pomagają nam nasi Przyjaciele, byśmy nie blokowali
wizerunku mocy naszego fizycznego ciała. Nasza fizyczność też jest w Oceanie Ducha
Świętego, tu odnalazły się nasze części. Jak damy naszemu ciału możliwość
świadomości, kosmicznej wolności, to ono zespoli w nas trzon duchowy, zespoli
połączenie z Najwyższymi.
- Nasze cząsteczki zlewają się z Oceanem Ducha Świętego.
- Boga najczęściej szukamy, gdy są przeszkody, cierpienie, gdy nie jesteśmy w pełni
szczęśliwi
- Pojawia się pytanie, „po co nam Bóg?” „Dlaczego szukamy Boga?”, gdy jest
nam dobrze. Gdy Istniejemy to nic nie chcemy, bo wszystko mamy
Sprawdzać:
Jaki poziom harmonii trzeba osiągnąć by odnaleźć siebie i niczego już
nie potrzebować?
Gdy otwieramy się w naszym Duchu to jest Istnienie. Tu jest Istnienie, a tam
(po drugiej stronie) Siły Ducha. Za Istnieniem jest nasz Duch. Mówimy wtedy o
otwieraniu oczu w świadomości, nie w pasmach pośrednich – bo tam już Duszę
zostawiliśmy na zrozumienie: kim jesteśmy po tamtej stronie, by mieć dostęp do tego
wszystkiego co mamy tu (czyli nasz Duch po tamtej stronie).
W tej chwili Istnienie to jest próg i ten próg otworzy się nam i stąd pytanie :
„po co nam Bóg?”
- Wejście w Ducha -indywidualność w Istnieniu. Przejście w Ducha jest wkraczaniem
w inne Istnienia. Tu w Oceanie Ducha Świętego, odczuwaliśmy samych siebie, a jak
odnaleźliśmy u Siebie to nic nam nie potrzeba. Wtedy zaczynamy postrzegać
wszystkie cząstki tych, którzy odnaleźli siebie i wtedy można pomagać innym. Przez
chęć bycia dla innych jest kolejny ruch w Górę. Ta chęć jednak musi być czymś w
nas na trwałe zapisana. To życzenie musi być w pełni w nas wyrażone, musi się coś
stać, co sprawi, że my będziemy tą chęcią, tą istotą zmian, a wtedy zamieszka w nas
Prawo. Teraz mamy Karty nie Prawo. Prawo da nam Wolę.
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- Miłość do Boga jest wyższa niż do człowieka.
Dopóki nie dostrzeże się w drugim człowieku też Boga – nie można go kochać
jak Boga, jest to tzw. Próg Duchowej Miłości i trzeba ten próg przekroczyć, by
uruchomić otwieranie się na innych. Do tego należy dążyć i my dążymy. Na razie na
siłę, ale kierunek dobry.
- Doskonalsze jest odnalezienie się w Bogu niż odnalezienie Boga w sobie.
- Mamy oddychać Wolnością – nie wolno o tym zapominać.
- Po co nam Bóg? – aby przez nas wziął, wziął nas łącznie z Istnieniem,
Wolnością i wykorzystał po to, by nastała Światłość.
- Spokój ciała fizycznego – to jest harmonia.
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Warsztaty 27.06.2009
Skala harmonii jest sposobem oceniania poziomu wibracji, w jakiej jesteśmy – bo
wszystko jest energetyczne.
Istnieją dwie skale harmonii:
- harmonia energetyczne związana z równowagą
- harmonia duchowa, dzięki której utrzymujemy kontakt z „Górą”
Harmonia energetyczna nigdy nie może u nas spaść, poniżej 100%, jeśli się to
zdarzy, to trzeba się oczyścić. Cały czas powinniśmy być w harmonii duchowej
powyżej poziomu 120%.
Wysoki poziom harmonii potrzebny jest do kontaktów z „tamtym światem” (może
rosnąć nawet do 13.000%). Poziom harmonii wzrasta, gdy wchodzimy w Głębię.
Jest znak Ojca – to punkt Zero – harmonia 700%. Znak Orła to znak Pana Bożych
Zastępów. Wystarczy otworzyć się na znak Ojca i pozwolić mu działać, a poziom
harmonii rośnie.
Tam gdzie Oriin to nasz wzrost duchowy, a punkt Zero to przejście w tamtą
przestrzeń i jest zjednoczone z ludzkim DNA. I tu jest to zaznaczone nie w środku
znaku Ojca, ale w człowieku, który się jednoczy duchowo. Budzi się to, co jest w
człowieku – w człowieku jest przejście.
Znak Ojca łączy Istotę Ludzka z Ojcem, tam jest scalanie.
Badać zjednoczenie w trzonie duchowym.
Moc, którą mieliśmy od Zbyszka, wróciła do niego. Gdy moc odchodzi, można
korzystać tylko z poziomu Stwórcy, nie ma wejścia energetycznego w działaniach w
„wyższe” obszary. Nie ma mocy do zwycięstwa przy atakach innych ludzi.
Wykasować negatywne myśli. Podnieść moc.
Przyznając się do słabości wykazujemy chęć walki z negatywnościami, a nie chęć
życia w iluzji. Przyznanie się do słabości i sprawiedliwe odczytanie to wielka nauka,
bo przyznajemy się do iluzji (na + lub -).
Nasz fundament to przerobienie „pokochania siebie”. Przerobienie go pozwala
osiągnąć wysoką harmonię. Harmonia dzięki znakowi Ojca podnosi się i zostaje. My
ludzie, nie możemy przekroczyć doskonałości ludzkiej (badając to na skali
poziomów), ale możemy osiągnąć większą moc.
Pokochanie siebie to przyznanie sobie prawa do osiągnięcia doskonałości –
a od tego wszystko się zaczyna na drodze duchowej. Będziemy przechodzili testy na
doskonałość. Najtrudniejszym testem dla nas jest test Pana Bożych
Zastępów. Ataki z jego strony będą trudne, ale na końcu my sami siebie będziemy
oceniali. Jesteśmy dla siebie ostatnim atakującym i najtrudniejszym, bo przed sobą
nic się nie ukryje.
Pokochanie siebie to odczucie świata duchowego. Człowiek prawdziwy (6) to
ten, który nie pośle nigdy nikomu żadnej negatywnej myśli.
Najważniejszy jest dół wieży (nowa skala) czyli przerobienie fundamentu – od
pokochania siebie po wybaczenie innym. Gdy przerobi się wszystko do (6) widzi się
człowieka jako anioła, a wtedy stajemy się nietykalni – ale my tego jeszcze nie
osiągnęliśmy, a więc pokochać siebie i drugiego człowieka, wybaczyć sobie i innym…
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Dziś w modlitwie wejdą w nas Cząstki Ojca, ale to wszystko w nas, co jest
jeszcze negatywne będzie je zabijało, one będą umierały.
Przerobienie od „pokochania siebie” po „współistnienie” (miłosierdzie samo z
tego wynika) jest odczuciem siebie w środku związku z Bogiem. Po zapisaniu
doświadczenia nauczymy się w praktyce utrzymywać ten stan. Opiekun nam w tym
pomoże, naprowadzi nas. Do tego trzeba być prawdziwym człowiekiem (6), a nie
tylko wchodzić w ten stan. Do poziomu (8) wypracowujemy ten stan techniką
rozumową w Oazie Wzrostu. Musimy to zaliczyć, bo wtedy nie złamią nas przez ludzi.
Możemy prawdziwie zacząć kontrolować myśli i emocje. Tak, więc dół Wieży musi
być przerobiony na stałe, to wszystko musi być zamknięte, wtedy nic negatywnego w
nas nie wejdzie.
Współodczuwanie, współtworzenie jest już w nas zapisane – myśmy z
tym przyszli. Moc do nas wróci, jak przerobimy od „pokochania siebie” do
„współtworzenia” i mamy pełną „8”, wtedy sami wchodzimy w „9” (Święty). Wtedy
nigdy nie wykorzystamy jej do posłużenia się Prawem Podporządkowania, atakując
siebie i innych. Czyli należy zacząć pracę od podstaw. Cała nasza moc jest w naszych
rękach, wreszcie jest otwarty kanał i w Świetle schodzi Światłość z tym, co
otrzymaliśmy – choć nie jest nasze.
Dopiero po wejściu w „8” (Uświetlony) mamy harmonię 100-120%, wtedy
panujemy nad wszystkimi naszymi emocjami, myślami.
Należy zacząć jeszcze raz „rozpamiętywanie wczorajszego dnia” – Praca,
praca, praca nad sobą!!! Gdy pracujemy nad sobą rośnie równowaga energetyczna.
Musimy dojść, co najmniej do „4”, a od „5” stajemy się nietykalni.
Bardzo ważna jest równowaga, jej sekret tkwi w DNA. Jej brak, to najczęściej
brak pokochania siebie. Od dzisiaj łatwiej będziemy łapać równowagę, ale trzeba
pracy.
Wszystko, co jest, od myśli po strach to są energie. My jesteśmy trzonem
energetycznym i na skali harmonii musimy się w pełni wyrazić, żeby wszystko w życiu
osiągnąć. My to podtrzymujemy przez bycie w odpowiednim stanie jedności z
całością.
Harmonią energetyczną podciągamy do harmonii duchowej i dalej, a znak
Ojca umożliwi nam bycie w tych obszarach. Chodzi o to by wejść w WOLNOŚĆ.
Pierwszy raz mamy do czynienia z czymś co Ojciec stworzył dla nas (Punkt
Stawania Się) – co jakoby przekroczyło Jego – Moc Śmierci. Dał człowiekowi MOC
ŚMIERCI.
Moc Śmierci, którą dał nam Ojciec to niszczenie wszystkich przeszkód (w nas)
które prowadzą do Niego, to co nam i innym zamyka drogę do Ojca np. choroby
będzie wypalała.
W Mocy Śmierci jest też to, co najważniejsze – Energia Zrodzenia. Nie ma
dostępu do Mocy Zrodzenia, ale w Mocy Śmierci jest Energia Zrodzenia i nią się
posługujemy.
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ENERGIA ZRODZENIA tworzy nowe np. ustawienia psychiki. Człowiek jest
jakoby na nowo tworzony, bo tam jest budzenie Ducha i Duszy Istoty.
Ważne byśmy sami utworzyli kanał i od nas wszystko zależy.
Teraz jest wejście i schodzenie ze Złotej Kolumny. Przy wchodzeniu jest tylko
energetyka i trzeba dużo wiedzieć, przy schodzeniu, jeśli jest się na tym samym
poziomie nie trzeba wiedzieć, bo się działa z poziomów duchowych (wchodzący i
schodzący mają te sam poziom)
W niciach DNA znajduje się Moc Zrodzenia
Geny – to wzorce energetyczne
Teraz mamy 6 chromosomów:
Jak się rodzimy mamy 2 chromosomy.
Jak dochodzi TRZECI, jest on fizyczny – i choć jeden to promieniuje energetycznie
na wszystkie chromosomy, które są w ciele (wzorzec). Czyli nici DNA, które w życiu
są niszczone są przez niego odnawiane.
CZWARTY chromosom pochodzi z serca Ojca, on był w pierwotnym człowieku, jest
czysty i naddaje to, co było niewłaściwe i pozwala kasować złe wzorce.
PIĄTY – tworzy połączenie między Duchem, a Duszą. Jak on się uaktywnia to
jesteśmy w jedności ze światem (stajemy się wrażliwsi itd.)
SZÓSTY – służy tylko i wyłącznie do kontaktów z Ojcem.
Jak chromosomy budzą się w człowieku to jest bardzo ważne, by uruchomić w nich
obecność Boga. Jest to tzw. odczucie obecności Ojca i zejście Jego w nas. Jeśli nam
się to uda, to będziemy z nim rozmawiać non stop.
W nas ogólnie są tylko te nici DNA, które są stałe. Teraz będą się w nas
budziły. Jezus miał dodatkowo nici pulsujące, które mógł przekazać uzdrawianemu
człowiekowi. One wówczas się mnożą i uzdrawiają – mogą jednak umierać, gdy
człowiek się znieprawi.
W nas też te nici powstają, budzą się. Najpierw jest kilka tysięcy, a potem ich
liczba rośnie. Jak się ich dużo daje, one powoli się odnawiają (do tego potrzebny jest
czas) Te nici mają w sobie całą wiedzę związaną z działaniem. NICI + MOC
ZRODZENIA to wszystko, nie ma nic więcej . Po prostu oddajemy człowieka Ojcu, a
nici same wszystko uruchamiają.
Jeśli przy pożegnaniu powiemy komuś „z Bogiem” to dzieje się wiele
cudownych rzeczy.
- Zaczniemy teraz „wykorzystywać” innych ludzi, żeby przez nich schodziło Światło,
do tego by były zmiany na lepsze – by człowiek pozostał w wolnym wyborze.
- Energię można człowiekowi dać, ale ona odchodzi, gdy człowiek jej nie utrzyma.
- My musimy sami własną pracą się zmieniać – tym bardziej, że padł mit o naszej
doskonałości – a więc pracą wiemy jak to naprawić.
- Musimy wiedzieć, że bez miłości nie ma potężnego działania.
- Miłość jest ciszą, to przyzwolenie na istnienie drugiego człowieka. My jesteśmy w
stanie osiągnąć Jezusowy poziom miłości ludzkiej, doskonały w jedności z duchem, a
wtedy Jego (Jezusa) energia, budzi się w nas. Przez te odczucia są uaktywniane nici
DNA.
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Bóg tak kocha swoje dzieci i jest tak blisko nich, że On jest w nich i czeka, aż
ktoś się obudzi i czeka na najmniejszy kontakt. Bóg cały czas nas kocha.
W niciach DNA są kule Mocy Boga (w kulach Orzeł). Jak odczujemy Boga i
uruchomią się w nas nici DNA to jest żywa obecność Boga. Bóg tak nas kocha, że
jest wszędzie, by być blisko nas. Wtedy zaczyna się nasza walka z samym sobą –
„Nie zabijajcie Mnie w Was” mówi Bóg. Każda negatywna myśl o sobie, innych, każdy
papieros zabija Boga w nas. Każda dobra myśl, doenergetyzowywanie jedzenia
utrzymuje Boga w nas.
Nie zabijajmy Boga w nas – negatywnym myśleniem, negatywnymi emocjami.
Jak nie zobaczymy Boga w drugim człowieku to oszukujemy siebie. Jeśli chcemy być
autentyczni to możemy zobaczyć Boga w drugim człowieku i nie zabijać Boga w nas,
a wtedy zaczyna się atak Ojca na nas.
Sprawdzać: odczucie Ojca w nas.
POKORA ma trzy stopnie:
I stopień – z poziomu ciała fizycznego, czyli dla kogoś żywego to przyzwolenie na
istnienie i działanie innym energiom. To robimy drogą rozumową – czyli jak
pokochamy innych i wybaczymy im to dajemy im prawo do istnienia.
II stopień - z poziomu Duszy, to pojęcie, że nie jest się najważniejszym. Jak
odczujesz jedność z drugim człowiekiem i pokochasz siebie, znika potrzeba
dowartościowywania, znikają wszystkie głupie potrzeby.
Odczuj ludzi na tych planach. Potrzeby prawdziwe zawsze realizujemy, bez względu
na ludzi. Głupie potrzeby wynikają z relacji z innymi ludźmi, chcą byśmy się tymi
potrzebami dopasowywali do systemu. Należy wejść w stan, gdy znikną potrzeby i
odczuć to, co jest w nas prawdziwe. Tak naprawdę niewiele potrzeba, gdy drugi
człowiek staje się bliski. Pojęcie, że nie jest się najważniejszym dopiero jest podstawą
do tego, by wejść w pokorę z poziomu ducha - tą, o którą chodzi.
III stopień – pokora z poziomu ducha oznacza, że odczuwamy, iż jesteśmy
cząstką całości.
Czyli z poziomu ciała przyzwalamy istnieć innym.
Z poziomu Duszy wiemy, że nie jesteśmy najważniejsi,
Z poziomu Ducha wiemy, że jest się cząstką całości zawieszoną w tej całości, która
poprzez wibracje miłości może wymusić w niej pożądany ruch działania, bo bez
miłości nie istnieje pełne zjednoczenie z tą całością, zrozumienie tej całości i
gotowości do odbierania sygnałów.
Więc pokornym jest ten, kto rozumie, że świat nie należy do niego, bo on
jest i cząstkom i całym światem. Jak to odczujesz to czyż nie dbasz o ten świat i te
cząstki? Nagle rozumiesz, że to jest wszystko Twoje, że nie ma w Tobie żadnego
wywyższania się, to o drugiego człowieka dbasz jak o siebie samego. Jak my
działamy sami z miłością to połowa sukcesu (efektu) i on nie wystarcza by uruchomić
te cząstki, ale miłość, która jest w nas (gdy dojdziemy do „5” w miłości do drugiego
człowieka) uruchamia miłość Ojca w nas i to wystarcza do tego, by On działał. Bez
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Ojca nie ma działania. My możemy przy maksymalnym uczuciu, tylko uruchomić Jego
działania – Ojcze spraw, Ojcze Ty wiesz najlepiej ……
Pokora dla Duszy to stan, dla Ducha zawieszenie w przestrzeni jako „zero” w
ruchu, jest w swej istocie działaniem, co i całości nadaje ruch. Więc pokora to
najpotężniejsze działanie. Tu pycha jest kamieniem rozwoju, stagnacja zmian w
całości, antydziałaniem, więc odcięciem się od Boga.
Jeśli w nas pojawi się wywyższanie – od razu pojawia się pycha, dlatego
pokorny dba o każdą jego cząstkę.
- My mamy prawo do popełniania błędów, ale nie sugerować się tym prawem, mamy
zaprzestać żyć iluzją.
Jak będziemy poddani samoocenie i sami będziemy sobie przygotowywać testy
to będzie trudne, ale trzeba to zaliczyć, by móc odczuwać Ojca.
- Sprawdzać ilość nici DNA, chromosomów, i ile z tego aktywnych i co się dzieje przy
złym postępowaniu.
Już więcej nie ma modlitw, które by coś uruchamiały. Jest zamknięcie.
Modlitwa (ta szczególnie) to zapisywanie stanów w sobie i trzeba je odczuwać i
chcieć je odczuwać.
Modlitwa
Zapisuje się obecność Ojca w nas. Schodzą zapisy w kształcie spirali, wnikają
w nasze komórki, wzmacniają nasze jasne duchowe myślenie, rozbijają negatywne
myślenie wraz z przyczynami. Niszczone są w nas ograniczenia w nas wstawiane.
Mamy pamiętać, by wchodząc w to życie nie dać się zwieść iluzjom, że nic nie zostało
załatwione, byśmy nie zechcieli odtworzyć tego koszmarnego stanu zwątpienia,
negatywnego postrzegania świata itd. by nie powracać do starych mechanizmów (np.
narzekania).
Nauczmy się patrzeć na świat oczami Ojca. Gdy będziemy odczuwać w sobie
jego obecność, to staczając walkę z samym sobą nie pozwolimy na to by Go zabijać
w nas niewłaściwą myślą, niewłaściwym słowem i niewłaściwym czynem. Gdy
chcemy wzrastać, to musimy osiągnąć stan, gdy On będzie naszymi oczyma, ustami i
naszymi rękoma. Pozwólmy Ojcu nas kochać, działać, być, nie zabijajmy Jego marzeń
(o nas), a wtedy osiąganie tego, co chcemy nie jest trudne.
- To, co schodzi będzie zapisane jako Energia Miłości Stworzenia.
Na czoła dostaliśmy oko – to powoduje jasność myśli. Mamy się rozkoszować
miłością istnienia tu i teraz, by zapisała się w nas Energią Istnienia. Uruchomić
pokochanie siebie.
Nie przyjmować wszystkiego jako informacji tylko doświadczać i prosić o
otwarcie świadomości o miłość istnienia. Nie tylko przyzwolenie, ale otwarcie się na
to, co wokół nas już jest, dać przyzwolenie, by to w pełni w nas zaistniało, otwarcie
się na to, co Bóg ma mi do zaoferowania, co jest należne waszej istocie, co
przychodzi w pełni doskonałości, gdy jesteśmy w harmonii z istotą, która jest
pierwotną istotą naszego stwarzania, czyli źródłem Boskim.
Prosić Ojca o to, by za nas otworzył w nas wszystko, oddać mu siebie.
Oddawać marzenia. Oddając nic nie tracimy. Jak oddajemy Ojcu (co tylko chcemy)
On to udoskonala. Każdy z nas otrzyma bogactwo wszystkiego od Ojca. Prosimy
Ojcze bierz i udoskonal to tak, by mi było dobrze. Bóg się cieszy, gdy dla swoich
dzieci może to zrobić. My sami najczęściej skupiamy się na ograniczonym celu, który
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przynosi zawężenie. Patrzymy na życie pod kątem wąskiej ścieżki, a przecież nas
otacza wiele cudownych rzeczy, które chcą w nas wypłynąć, a więc pozwólmy
wpłynąć im w nas. „Macie marzenia z wysokich wibracji a nie osiągacie ich, nie
otwieracie się bym mógł dać wam to, co jest wam należne, gdy jesteście w harmonii.
Należy odczuwać radość, bo tylko w odczuciu radości będzie tolerancja i
zjednoczenie z drugim człowiekiem. Pozwólmy innym cieszyć się. W radości jest
wolność działania, wybór marzeń, spełnianie się w tym życiu. Odczuwać radość w
doświadczeniu z drugim człowiekiem, a znika wtedy wszystko to, co jest przeciwne
wolności i radości. Poczuć szczęście z tego powodu, że inni są szczęśliwi. Gdy
jesteśmy w radości z innymi, to pozwalamy, by Ojciec w nas wchodził.
Ojcze oddaję Ci swoje marzenia, a on ustawi je tak, by się spełniły.
Radość istnienia, wolność istnienia – napełnić się tą świadomością, poczuć, że nasza
przestrzeń tym oddycha.
Miłość jest pragnieniem, by drugi człowiek był w takiej samej radości jak my.
Jezus przyniósł te zapisy w sobie, ale jego uczniowie nie byli w stanie tego w sobie
odtworzyć.

Nie pracować ciężko nad sobą, ale prosić o uwolnienie!!!
Chrystus zmienia wszystko, a Chrystus jest w nas, jest to obecność Ojca w
nas. To jest Moc, dzięki której zapragniemy być w szczęściu z innymi w radości i
wolności. Istnieć w takim stanie jest cudem stworzenia. Tu zradza się wszystko w
najdoskonalsze.
„I schodzi mądrość Boga i łączy się z waszą prawdziwą mocy siłą, bo każda
istota na ziemi jest nam miłą!” Weszło w nas bogactwo wszystkiego..
Ojciec chce byśmy zapragnęli Go przyjąć, a On w nas zaistnieje, w nas zamieszka, a
wtedy zostanie już tylko Jego obecność i On przemieni się w kule światła, która
będzie na wysokości serca i będzie stałe wtedy połączenie, będzie stała w nas Jego
obecność. Wszystko w nas będzie dążyło do doskonałości, bo doskonałością jest nasz
Ojciec.
Pozwólmy Ojcu w nas zagościć, Stwórzmy wewnętrzny raj. Gdy będziemy
chcieli tworzyć raj to jego obecność jest w naszych działaniach i to jest śmiercią dla
wszelkich ograniczeń, które pozbawiają ludzi radości w Bogu, w każdym przejawie
życia, przemian energetycznych, w każdym paśmie łączącym go z innymi, śmierć
zasadom totalnego podporządkowania. Energia Zrodzenia tworzy nowe. Napełnijcie
się świadomością współistnienia i współtworzenia. Otwieram się na świadomość tego,
co mi potrzeba – przy potrzebach.
Zaczyna się w nas budzić energia działania (dotychczas była niepobudzona).
Wchodzimy w doświadczanie i uczymy się w nim być, istnieć – czyli uruchamiamy
pokochanie siebie … a miłosierdzie idzie automatycznie. Zaczniemy inaczej
postrzegać świat, bo będą w nas zapisy Ojca, który będzie nam pomagać w każdym
elemencie życia w doświadczeniach duchowych, chwilach szczęścia. Musimy jednak w
każdej minucie Go odczuwać. W jedności zachowujemy teraz indywidualność jak i
Bóg. W rozproszeniu czujemy zespolenie całości.
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Modlitwa:
Nie myśleć o tym, co mamy przerobić tylko, jakim być, zwrócić oczy na
przyszłość. Nauczyć się żyć marzeniami, bo jak będziecie nimi żyć to się i sami do
nich dopasujecie, bo moc do realizacji waszych marzeń jest w waszych mięśniach,
myślach, oddechu, spojrzeniu. Marzenia, jeśli są, to ciało samo się do nich dostosuje
i życie się w nas zacznie. Obudźcie moc marzeń w sobie, obudźcie moc Boga w sobie,
obudźcie się!
Nie myśleć o ograniczeniach, bo są one iluzją, zechciejcie żyć a wszystkie
znikną. Marzenia - tam jest moc, sens, cel. Uwierzcie w marzenia !
Wzmacnia się nasza intuicja, jasnowiedzenie jak byśmy patrzyli oczami ducha
(nadzmysły). Każdy, kto zjednoczy się z istotą, która jest w naszym prawdziwym ja,
dostaje dostęp we wszystkich marzeniach i umiejętnościach (rozwój nadzmysłów)
Być spełnionym – osiągnięcie, przejawienie pewnej doskonałości w naszym życiu.
Otworzyliśmy Księgę Snów – czyta się ją życiem, swoim doświadczeniem.
To, co jest rzeczywistością tutaj, to tak naprawdę jest snem, to jest pozostałość
naszej przeszłości. Księga Snów, to aktywna książka marzeń, to, co w niej
zapisujemy czytamy życiem. Tu mamy świadomie zmieniać zapisy w naszym życiu.
Nasze marzenia będą realne. To, co marzymy to Księga Snów, to, co wyśnimy, co
wpiszemy do tej książki, będziemy przeżywać. Człowiek nie wierzy, że to jest
możliwe. Księga Snów, tu w naszych doświadczeniach jest Księgą Życia, ale zapisów
dokonujemy w Księdze Snów. Kiedy przejawia się pragnienie zrobienia czegoś
dobrego dla drugiej osoby, to pojawiają się złote litery, które wskakują w Księgę
Snów, księga się zamyka i następuje realizacja.
Dokonywać zapisów w Księdze Snów, a Księga Życia to odtworzony w życiu
zapis Księgi Snów. Księga Życia jest życiem. Moc Śmierci, energia zrodzenia otwiera
Księgę Życia i ją zapisuje. Ojcze – zdrowie, Ojcze – moc. Nie może być cienia
egoizmu w naszych działaniach. Uzdrawianie i branie honorariów – to nie to samo.
Myśleć o uzdrawianiu.
Mamy żyć w radości dla Ojca, dlatego to Księga Snów jest jego Księgą. On
chce być koło ludzi. Gdy wyciągamy ręce dając radość innym, Bóg da nam moc by
tak się stało. Ciężko będzie na początku samą mądrością uruchamiać doświadczenia,
ale nie ma innej drogi jak dążenie do czegoś przez rozumienie, a dopiero potem
można nad czymś zapanować, doświadczyć.
W nasze komórki wpadają zapisy byśmy się kierowali na pojmowanie czegoś i
my się stajemy elementem Jego snu. Teraz w nas się zapisuje mądrość Jego snu.
Teraz w nas się zapisuje mądrość przyszłych doświadczeń, które nas zaprowadzą do
tego, by On tu zszedł. Droga się zaczęła. Każdy z nas odnajdzie swoją tożsamość. Po
tych zapisach będzie nam łatwiej żyć i lżej pracować, bo zapisy są od Ojca. Zapisy
zaczynają żyć byśmy się radowali istnieniem.
Należy okazać wdzięczność Stwórcy, bo dzięki Niemu żyjemy na tej Planecie,
żyjemy Jego energią. Pozwólmy Jemu w nas żyć. Dostaliśmy od Niego zezwolenie, by
istnieć na tej Planecie. Wszystko to, co w nas jest nowe to są zmysły duchowe. Choć
obudzone muszą się dopiero przełożyć na nowe doświadczenia, na język znanych
nam odczuć i pojęć. Odczucia do nas przyjdą. Przyjdzie łagodność w całości życia.
Zmienią się nasze zmysły – smak, dotyk. Nie będziemy czuli zagrożenia, zwiększy się
poczucie bezpieczeństwa. Będziemy patrzyli na życie jak na łagodny sen, który nas
nie może dotknąć. Nikt nie może nas zranić, jeśli nie będziemy chcieli tego
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doświadczyć. W szczęściu i poczuciu radości odczuwa się Koło Istnienia – wtedy
jesteśmy z Ojcem. Koło istnienia się zamknęło, mamy dostęp do Istnienia. Moc
Śmierci, Energia Zrodzenia – to są istnienia.
Koło Istnienia odczuwa się tylko wtedy, gdy jest radość.
Przy uzdrawianiu uruchamiana jest w nas moc przekraczania granic czasu i
przestrzeni.
Przez naszą miłość też uruchamiane jest Koło Istnienia.
Brać od Ojca bogactwo, bo jest nam należne, ale płynie wtedy, gdy jesteśmy w
harmonii.
Przyszedł Pan Bożych Zastępów, On ma Prawo Zmian. Nic nie może oprzeć się
tym zmianom. Pojawił się Kielich Mocy. Należy czytać Księgę Życia po swojemu i
wtedy jesteśmy we własnym śnie, czytajmy siebie jak chcemy. Mamy zechcieć
pozbyć się chorób i innych ograniczeń. Budzimy się nowi. Jak już w nas uruchomią
się wszystkie zapisy to będziemy duchowi w tym wymiarze, czyli nasza dusza i duch
będzie się mogła tu przejawić – bo bez odczucia zmysłów duchowych dotychczas
było to niemożliwe.
Wreszcie wszystko zacznie nam wychodzić, bo w pełni objawimy się w naszej
istocie.
Dziupla działa w 100%, ale robi to co chcemy, oczyszczanie, uzdrawianie – co się
chce, jest.
W dziupli zażyczyć sobie totalne zdrowie. Negatywne myślenie eliminuje działanie
Dziupli (brak pokochania drugiego człowieka).
Łamią nas tylko w czterech elementach:
- pokochanie siebie, wybaczenie sobie, pokochanie innych, wybaczenie innym
Jesteśmy dla siebie najcięższą próbą- uruchamiamy jedną negatywna myśl, a idzie
lawina - bo mamy moc.
Teraz wchodzić w działania.
Pojawia się Kryształ Istnienia i Moc Istnienia.
Otwierając ręce jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego to zanurzyć rękę w Moc
Istnienia – żeby stało się to i to – i dzieje się: np. Ojcze powierzam Ci….. Ojcze zbaw
ode złego i zrób, co tylko można (ale trzeba być w miłości) Ojcze oddaję Ci…
Żadna ludzka niewiara nie może wstrzymać procesu. Jak działamy na kogoś,
jego wiara nie jest potrzebna, ale nasza TAK. Nasze zaufanie musi być całkowite. Jak
stajemy się prawdziwi, to prawdziwość musi być wyrażona wiarą, zaufaniem, odwagą
działania. Kto utrzymuje poziom Świętego nie będzie wątpił w swoje działanie,
ponieważ wtedy jest podłączony pod najwyższe wibracje i to działa. Zaufanie to
pewność działania.
W Dziupli są energie Ojca i jeśli się zapomnimy to zwróć się do Ojca – Ojcze
zapomniałem, przepraszam.
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My możemy blokować ludzi, zechcieć, aby nie potrafili wejść w energie
przeciwną bez względu na to czy byli w przeszłości podłączeni, opętani, żeby
energetycznie nie pastwili się nad kimś, ale trzeba utrzymać się w strumieniu.
W naszym działaniu jest budzenie duszy. Dusza chce się otworzyć, aby się w
pełni wyrazić. W naszą stronę nie popłynie nic negatywnego.
Jeśli mamy wysokie energie, to starać się je utrzymywać. Utrzymać się w kanale.
My musimy dbać o zachowanie Prawa, być w nim, wyrażać się w nim.
Wahadełko jest przekaźnikiem Kuli w przestrzeni, daje dostęp do Energii Życia (w
Kuli jest wszystko, co jest)
Nie klękać przed drugim człowiekiem w geście poddaństwa (kościół)
Nie dać się manipulować prawu podporządkowania.
Przy uzdrawianiu w Dziupli osoba wpisana musi wyrazić wolę pełnego uzdrowienia
(życzenie)
Negatywne myślenie zawsze się wiąże z drugim człowiekiem.
Dzięki wahadełku (teraz) widzimy to, co wynika z łańcucha przyczynowoskutkowego, bo o tym wie moc, natomiast Góra podpowiada to, czego my nie
widzimy, bo to gdzieś się dzieje, ale nasze nici nie mają podpięcia i nie dostarczają
informacji, a wtedy są różnice w odczycie. W działaniu wahadełkiem – które teraz
będziemy robić – jest połowa obecności Ojca. Jest dostęp do Energii Życia, można z
niej korzystać, ale nie można przekazywać. Natomiast, gdy schodzi Ojciec uruchamia
te energie, ale jak ktoś sprzeniewierzy się Prawu, odchodzi od niego Moc i z jego
wahadełka też.
My mamy wchodzić w doświadczenie. Doświadczenie to pewien stan
energetyczny i jeśli wejdziemy w doświadczenie odczuwania czegoś - to jeszcze
mamy ten stan utrzymać. Wejść i utrzymać, a wtedy Góra pomaga, ale sami musimy
w nie wejść, bo to nasze życie.
Praca nad sobą da możliwość łatwiejszego zapanowania nad sobą, a to
pozwoli utrzymać doświadczenie (jego energii).
Jeśli przerobimy od pokochania siebie do wybaczenia innym (4) to nie może
już w nas być negatywnego myślenia i nad tym pracować i przyjrzeć się sobie.
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Warsztaty – konsultacje 25.07.2009
- Nie odchodzić od życia.
- Stosować węzły energetyczne, bo to zapora przed atakami energetycznymi.
- Dotarliśmy do końca poziomów, doszliśmy do Ojca.
- Teraz, nasza wiedza ma doprowadzić nas do tego, żebyśmy zdali sobie sprawę jak
działa świat energii, świat „tamtych” form i ten w jednym zjednoczeniu.
To, co widzimy naszymi zmysłami i to, co postrzegamy zmysłami astralnymi jest
jednym światem. Zrozumieć całość!
Ta wiedza ma nam pozwolić zapanować nad tym życiem i osiągać swoje cele.
Zrozumieć, jakie są związki z elementami. Mamy odnaleźć się w tej rzeczywistości i
kształtować swój wizerunek w radości, szczęściu i wyzwoleniu.
GŁÓD WALKI – mówi o tym, co się z nami dzieje.
Wszystko jest elementami, a my jesteśmy zajęci relacjami między elementami (np.
narzekamy, że za gorąco, że pada, że ciemno ….)
Wszystko, co niszczy, niszczy naszą harmonię to nieumiejętność utrzymywania
harmonii (od pokochania …)
Umiejętność utrzymania harmonii polega na nie wnikaniu w relacje miedzy
elementami, a mając moc nie musimy się tym zajmować, bo potrafimy nad tym
panować.
Gdy wchodzimy w relacje, to przyjmujemy zasady gry między tymi relacjami np.
wątpliwości do realizacji własnych planów. Wchodzimy w relacje z innymi ludźmi, ale
też i z samym sobą (wątpliwości, słabości), a to zmusza do walki z samym sobą.
Dopuszczenie do relacji (Głodu Walki) to nieumiejętność bycia w pewnym stanie,
wejście w negatywizm. Urojone relacje, które nie istnieją (np. z samym sobą
powodują, że niewłaściwie siebie postrzegamy. Nie umiemy utrzymać przerobionych
elementów od pokochania siebie do …
GŁÓD WALKI to:
- relacje
- relacje
- relacje
- relacje

z
z
z
z

ludźmi
elementami statycznymi
samym sobą
całością (ogólnie) zaburzenia

Jeśli ma się moc nie należy przejmować się relacjami – ma być dobrze i tak jest.
Nie wnikać w kontakt (relacje) z samym sobą.
W niewinności nie ma Głodu Walki, dlatego PBZ jest tak wielki, bo nie ma w nim
głodu walki.
Przy zaburzeniach w głodzie walki badać:
- relacje na skali % (zaburzenia)
- % przepracowania – od pokochania siebie do …wybaczenia innym
- do których drzwi w Świątyni Serca należy się udać po pomoc (góra i dół)
- zatruwanie duszy – w stosunku do innych i siebie
- harmonię energetyczną i duchową
- zjednoczenie w trzonie duchowym
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- przy wejściu w Platformę Destrukcji, badać, na jakim poziomie muszą być
zmiany:
• z poziomu ducha
• z poziomu duszy (świadomość, ciało, energetyka, myśli i umysł – w %)
- zatruwanie duszy – do ludzi, do siebie i do świata
- z jakiego poziomu działać – Stwórcy, Boga (by wyjść z walki)
Przez dojścia energetyczne można się oczyścić, ale przede wszystkim mamy moc i
możemy się wznosić. Naszym największym skarbem jest możliwość wyboru ścieżek w
PWW, tu jest pełnia odczuć.
-

Nie przejmować się relacjami, nie wchodzić w nie
Najwyższa miłość Boga – wybór swobodny ścieżek (wolny wybór)
W Mieście Śmierci nie ma elementów, bo nie ma ruchu
W Bogu Stwórcy jest czysty zapis wzorców pierwotnych ludzi
Gdy jest w nas pełna harmonia, to nie ma śladu walki. Jak nas niszczą, to
zaburzają harmonię byśmy siebie źle (błędnie) postrzegali.

Wszystko jest elementami – w czym się zanurzamy, czym jesteśmy zajęci.
My nie jesteśmy tylko fizyczni. To, co fizyczne to tylko platforma, na której wznosi się
wieża, która jest całą naszą istotą.
Najpierw zaczyna się wzrost energetyczny, wzrastają pasma energetyczne,
energetyczno-duchowe, duchowo–energetyczne, a potem przychodzą pasma
duchowe i dopiero one wchodzą w totalną harmonię, jednoczą z całością. Im wyższy
poziom naszej wieży tym lepsze zrozumienie, wyższy poziom głębi, a to daje większe
rozeznanie całości.
Od pokochania siebie do wybaczenia innym (1-6) daje nam pełnię w odczuciach z
drugim człowiekiem (jesteśmy pełni odczuć) ale to trzeba odczuć i utrzymać.
Wieża ma 18 poziomów, a poziom 19 to wejście w całość. Zaliczenie 1, 2, 3 poziomu
to podstawa stawania się prawdziwym człowiekiem (6) i tu wchodzimy w strumień,
możemy odeprzeć atak egoizmu.
My musimy uruchomić współodczuwanie (7) z umiejętnością utrzymania go i
współtworzenia (8). Głód walki może to wszystko zaburzyć.
Ze współtworzenia (8) tworzymy kanał z poziomem (9) w 40% (miłosierdzie) i
dopiero wtedy tworzymy Kanał Bratni.
Jesteśmy wtedy na tyle silni, by większość świata ciemności nie mogła nas niszczyć.
Tu energetyka wyczyszczona i nie ma węzła karmicznego, który nie pozwala wejść w
strumień. To wszystko opiera się na zrozumieniu jak to osiągnąć, a to przecież praca
umysłu, od 1-8 osiągam drogą rozumową. Przerobienie od pokochania siebie do
współtworzenia (1-8) otwiera Kanał Bratni, a światłość może od razu dać całą moc –
tę, którą mamy i „z podkręcenia” jak byśmy byli człowiekiem uświęconym.
Do tego jednak trzeba wypracować samemu Kanał Bratni, bo światłość tylko tam
przychodzi.
W strumieniu schodzi świat duchowy, ale on tej mocy nie ma.
W szczególnych przypadkach w strumieniu można też korzystać z Mocy Boskiej, ale
od kanału Bratniego mamy cały pakiet – wszystko, co było jest dane, ale trzeba
uruchomić i utrzymać (1-8). Dokąd tego nie przerobimy, możemy być łamani.
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A potem wchodzimy w miłosierdzie (9) i mamy całe zabezpieczenie, stajemy się
niezniszczalna fortecą. Mamy dostęp do całkowitej mocy (nici, energie).
Przerobić i utrzymać 1-8 – myśl słowo, czyn (by być świętym).
Pokochanie siebie to odczucie własnego ducha, to doświadczenie wewnętrzne. Nasz
duch musi się odnaleźć w odczuciu siebie. To musi być zapis energetycznego
doświadczenia.
Także wybaczenie sobie – zrozumieć i odczuć.
To prawda o nas samych i sami do tego musimy dojść.
Raz odczuć, a będziemy się powtarzać w odczuciu.
- Odnajdywanie się w człowieczeństwie – przerobienie 1-6
- Wzrastanie 6-15
Zbawienie, mistycyzm będzie się samo zapisywać
- W Złotej Kolumnie jest Bóg Stwórca
- Mamy duchową doskonałość
- Boga w sobie powołać i utrzymać
- Przy pokochaniu siebie jest odczucie własnego Ducha (nasz Duch znajduje się w
odczuciu siebie). To musi być zapis energetycznego doświadczenia. Trzeba też
odczuć i zrozumieć Wybaczenie Samemu Sobie. To prawda o nas samych i sami
musimy do tego dojść. Nie ma innej drogi. Rozumienie doprowadza do odczucia. Jak
raz osiągniemy świętość swoimi siłami, to już w nas zostanie. Raz odczujemy, a
będziemy wiedzieć. Praca, praca, praca !!!
Pełne wsparcie idzie tylko od Światłości, ale potrzebny jest kanał. Siły duchowe,
Astral są za słabe, by dać zabezpieczenie powyżej poziomu 6.
- ZŁOTA KOLUMNA – przy 18 wchodzimy do Ojca
Przy schodzeniu jest wolność. Przyznanie sobie prawa do wolności daje
{- wolność w ciele fizycznym – np. zdrowie
WOLNOŚĆ {- wolność w duszy – świadomość, umysł, myśli
ISTNIENIA {- wolność w duchu – nieskrępowany, przenikający wszystko
Jestem - to nie mogę się wykasować.
Dostęp do mocy – Mocy Duchowej.
Energię zrodzenia musimy zdobywać sami.
W zrozumieniu tego wszystkiego niesłychanie pomocna jest obecność energii Ojca.
Przy obcowaniu z energiami wyższymi, zapisuje w nas ten stan, czyli jakby bez
naszego udziału, ale z pełnym doświadczeniem.
Ten proces zmian można przyspieszyć za pomocą grafik (wpatrywanie się,
doświadczanie!)
Znak Ojca to niebieska grafika, a te inne dotyczą naszych części (odczuć, wybrać)
Wykorzystanie komnat do walki z Głodem Walki
- CISZA NOCY – rady od Ojca, zwierzać się Ojcu jak odnaleźć się w życiu, Ojciec
uruchomi to, co jest potrzebne, nie przejmować się.
- PLATFORMA OBSERWACYJNA – ujrzy to, na co zwraca się uwagę , a to nie jest
potrzebne, ujrzy się życie urojone iluzjami, ujrzy problem we właściwym świetle.
- BIAŁA WIEŻA – zrozumieć, czym jest cisza, skarb myślenia, niewinność.
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- PLATFORMA DESTRUKCJI – badać, na jakim poziomie duszy jest konieczność
wprowadzenia zmian, zniszczyć starą formę
- WIECZERNIK – pełne odczucie duchowe
- ZDRÓJ ŻYCIA – są 2 sfery działania – fizyczna i energetyczna
Głód walki w sferze energetycznej – choroby
Miłość jest na wieczność, pokochanie nie.
Ojciec jest bogaty i daje, bo ma i chce. Ma tyle wibracji, że nas też ona
przenika. Jak tylko odczujemy jego obecność to otrzymujemy dary w zapisie
wewnętrznym.
Znak Ojca bardzo podnosi harmonię energetyczna i duchową. Połączenie ze
znakiem Orin Pana Bożych Zastępów pozwala osiągnąć harmonię 700% Znak ma w
środku piramidę, która jest symbolem świata dla odzyskanych, tam tworzy się trzecia
rzeczywistość, która powstaje z tych dwu. Połączenie z tym znakiem daje potęgę.
Znak Ojca daje potęgę. Znak Ojca jest pełnią, jest całkowitą harmonią. Nie musimy
wpatrywać się w znak, wystarczy powiedzieć: „Ojcze działaj”, „Ojcze chcemy
wibracji”. Harmonia energetyczna i duchowa rośnie przez jakiś czas (dla każdego
inny) a to zaczyna przejawiać się w świadomości , w zrozumieniu. Jest to potężna
wibracja (Ojca) ale na każdego działa inaczej.
Znak Ojca daje ogromne przyspieszenie i uproszczenie (niebieski). Inne znaki
Ojca też mają wysokie wibracje, wpatrywać się w nie. Jeśli się z nich korzysta czując,
które są w danej chwili potrzebne wtedy wzrasta tez poziom głębi w pojmowaniu,
odczuciach.
Jezus w Oceanie Ducha Świętego, zawarty jest jako Czarny Krzyż, to zapis
zmian, które On wprowadza. Po wibracjach w nas zawartych wiemy, co się z nami
dzieje. Przy wyższej harmonii patrzymy na całość z wyższego poziomu i łatwiej się
wtedy odnaleźć. Gdy jednak poczujemy Głód Walki to wszystko pada. Gdy jednak
mamy przerobione od 1-8 (do współtworzenia, to wieża naszego istnienia jest stała,
nie do ruszenia. Zawsze się odnajdziemy mimo chwilowych słabości.
Podłączenie pod Moc Ojca.
Przy otwartym kanale (bratnim) jest działanie duchowe z najwyższego
poziomu, jest tak silne, że tylko wyciąga się rękę, mówi i jest.
Działanie duchowe nie śle energii, nic się nie czuje. Gdy jest Moc Prowadzenia to
tylko wypowiada się życzenie i staje się.
Przy działaniu uzdrawiającym, potrzebna jest energia i to się czuje. Przy
otwartym kanale jest mi potrzebna energia. Pracować nad sobą, by osiągnąć Kanał
Bratni. Najważniejsza przy naszych działaniach jest pokora. Mocnym jest ten, co
odczuwa w sobie istotę duchową i obecność Boga w sobie, wtedy dajemy prawo do
istnienia wszystkim. Następnie zaczynamy czuć związek ze wszystkimi, pojawia się
odczucie jedności z drugim człowiekiem i światem. Pojawia się troska,
odpowiedzialność, miłość, – czyli dobro dla siebie i innych. Co siejesz to zbierzesz.
Dlatego raz na zawsze zlikwidować głód walki. Treścią naszej istoty musi się
stać odczucie Boga w nas. Odczucie Boga będzie pełne w całkowitym wyrażeniu z
poziomu człowieka w stosunku do Istoty duchowej. Nie jest istotne, jaki jest nasz
poziom uczuć do Boga. Bóg kocha swoje dzieci prawdziwą miłością. To czysta miłość
do dzieci, które żyją iluzją grzechu. Jego miłość jest tak ogromna, że nie odstępuje
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od nas na krok. Żeby je odczuć uczestniczy w ich życiu. Jest we wszystkim, jest w
człowieku.
Bóg doświadcza człowieka na każdym poziomie. Odczucie Ojca w nas, gdy
będzie prawdziwe, może doprowadzić do zejścia Ojca w nas. Ojciec czuje nasz każdy
ruch ku przyczynie, każdy ruch ku Niemu. On wie, że ku Niemu dążymy i cieszy się i
pomaga nam w tym, ale nie może nic ponad to, o co prosimy.
Bóg jest w naszym DNA. Jego budzenie się w nas i to, co uruchamiamy w
działaniu spowoduje Krzyk Orła – Jego Krzyk. Cząstki Boga są w ludzkim DNA.
Chromosomy mają po 2 nici DNA. Ogólnie człowiek ma 2 chromosomy. Góra dodaje
trzeci (on jest też fizyczny) umieszczony w wątrobie. On promieniuje energetycznie
na wszystkie chromosomy, nici DNA i on jest doskonałym, z jakim człowiek się
urodził, ale w ciągu życia wiadomo, że te wzorce energetyczne, które nauka nazywa
genami, wyrodnieją. Ten trzeci jest dokładnie taki, jaki był w chwili narodzin.
Czwarty chromosom jest tylko i wyłącznie energetyczny i zawiera wzorzec
doskonałego człowieka z matrycy stworzenia, z Drzewa Życia.
Piąty chromosom, łączy się wszystkich pasm duszebnych i duszebno-duchowych.
Szósty służy tylko do kontaktu z Ojcem.
My otrzymamy te chromosomy i one zaczną w nas żyć.
Moc, która zostanie uruchomiona z poziomu duchowego, jest zawarta w człowieku.
Dlatego jeśli działamy z poziomu duchowego to przekazujemy nadwyżkę, którą
mamy w sobie. Moc, która jest do tego uruchamiana jest w człowieku, to jest
program. Wydane polecenie i programy zmieniają stan, ale żeby zadziałały muszą
korzystać z energii. Gdy my działamy z poziomu duchowego, otwierają się kule
energii z DNA, tam jest moc. Tych programów jest dużo, one się pomnażają.
Działając z poziomu energetycznego trzeba dać energię. Te programy to cząstki
Ojca, Jego obecność w nas. Działanie jest pełne, gdy te cząstki w nas są, gdy
dajemy, otwierają się.
My musimy starać się wyrażać w Ojcu/Ojcem tzn. mówić, myśleć i czynić jak zostaje
uznane przez nas za właściwe (a sami siebie nie oszukamy).
Przyznanie się do błędów, słabości jest pierwszym krokiem do zmian, tzn., że chcemy
się zmieniać.
Jeśli nie będziemy prawym w myśli, mowie i czynie, to każda niepoprawność
umniejsza ilość „Cherubinków” w DNA. Negatywne myśli, sprzeczność z prawem
zastosowana do drugiego człowieka i siebie zmniejsza kulki w niciach DNA i nadmiar
zostaje wykasowany. Dopiero utrzymanie przez jakiś czas stanu radości pozwala na
odtworzenie tego, co utraciliśmy. Ojciec powiedział: „Nie zabijajcie mnie w Was,
karmcie Mnie”.
Energetyzowanie jedzenia, cudowne radosne myśli i posłanie jeszcze coś dobrego
w świat, bo dobro jest aktywne (współtworzenie jest pasywne, ale prawdziwe) jest
tym „pokarmem” dla Boga, a dobro wzrasta i wraca.
Pytać ile mamy Cherubinków, czyli programów, czyli cząstek Ojca w nas.
Czysty umysł, czyste serce odczuwa Ojca w nas.
Od dziś zmiany w życiu będziemy wprowadzać Mocą Ojca w nas.
Jak są cząsteczki obecności Ojca w nas i jak tworzymy Kanał Bratni, to wszystko, co
robimy, robimy w imieniu Ojca i nie musimy nic mówić, bo On tutaj jest, On działa.
Mówi się tylko np. Zdrowy, bo wszystko już w Imię Jego jest robione.

246

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Kiedy jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, kiedy to wszystko czujemy, oddziałujemy
na całość. Nie jesteśmy w stanie uruchomić tych energii z poziomu miłości, bo do
miłości bezinteresownej nie jesteśmy jeszcze zdolni. Ale wystarczy by mieć pewien
poziom otwarcia duchowego, by w tym poziomie uruchomić obecność Ojca w nas,
Jego cząstki – i one przejmą tę pracę i działają. My mamy wystarczającą moc na to,
by uruchomić te cząsteczki (jeśli mamy otwarty kanał) a one wpływają na resztę i
zmieniają ją. Miłość można zastąpić wolą, koncentracją. Naszą jednak drogą jest
moc, dzięki której mamy zmienić system, ale musimy zacząć od siebie, musimy
pozostać w sferze miłości i dobra.
Przy przerabianiu swoich błędów (problemów) prosić Górę o wsparcie, bo
łatwiej przerobić np. niejedzenie mięsa.
- Zdrój Życia przez półtora dnia utrzymuje ochronę przed energetycznym
robactwem wychodzącym z ziemi.
- Nie porównywać się z innymi, nie oceniać.
Dopóki wzrastamy nie wolno oceniać drugiego człowieka, bo sami jesteśmy
niedoskonali, a jak wzrośniemy - nie będziemy czuli potrzeby oceniania (Jezus).
Widząc ile pracy kosztuje wzrastanie należy współczuć innym, że się męczą.
Natomiast poznawanie prawdy o drugim człowieku nie jest ocenianiem. Trzeba go
poznać.
Dbać o utrzymanie harmonii
Znak Ojca, znak PBZ oraz punkt równowagi utrzymuje w nas harmonię, ale też w
wyższych pasmach zmusza nas do przemyśleń, do właściwego stosunku do świata,
do właściwego utrzymania wibracji. A to zmusza nas do pracy nad samym sobą.
Te Cherubinki (cząsteczki Ojca w nas) tak działają, że pobudzają nas do zmiany.
Myśli, słowa, czyny, samoistnie się kształtują.
Modlitwa 1
Wpływają cząsteczki Ojca w nas – to stan wzmożonej aktywności duchowej. Ćwiczyć
ten stan w sobie, gdy poczuje się potrzebę.
Euforia to oddzielny, doświadczalny stan, który jest zamknięciem oczu na jawie,
zasłonięciem powiek i doświadczeniem niebytu tego, co jest i wznoszeniem ku temu,
co jest. Ten stan jest w nas zawieszony miedzy oczami a sercem. Umożliwia i ułatwia
komunikację bezpośrednią między umysłem a sercem. Jest to stan wzmożonej
aktywności duchowej i należy go odczuć, trzeba to ćwiczyć. Kiedy odczujemy
potrzebę by doświadczać tego stanu, to oznacza, że będziemy już siedzieć u podnóża
……… .
Między naszymi rękami rodzi się nowe, kula, która się rozprzestrzenia i pojawia się w
tych miejscach, gdzie jest potrzeba zmian. Związana jest ona z mocą zrodzenia. To
jest obecność Ojca w nas.
Przy uzdrawianiu kula pojawia się między naszymi rękami i wtedy zamykamy ludzi i
przestrzeń w tej kuli.
Likwidowane jest w nas wszystko, co zabrania nam dążyć ku Ojcu, ku wolności.
Jesteśmy wyzwoleni od przeciwieństw, ale musimy utrzymać ten nowy stan, bo z
przyzwyczajenia powtarzamy stare błędy. We wszystkich pasmach odczuwać
obecność Ojca – oddawać mu wszystko, co zabrania mu dążyć ku Ojcu, ku wolności.
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Jesteśmy wyzwoleni od przeciwieństw, ale musimy utrzymać ten nowy stan, bo z
przyzwyczajenia powtarzamy stare błędy. We wszystkich pasmach odczuwać
obecność Ojca – oddawać mu wszystko na poziomie fizycznym i innych do
uzdrowienia. Przenika nas nowy świat, otwierają się przed nami nowe przestrzenie.
To, co duchowe zrozumieliśmy, ale musimy otworzyć się na świat równoległy, choć
tworzy oddzielną ewolucję, to i tak jest z nami złączone. Będzie odsłona tego świata.
Przekaz
Moc Istnienia w was się pojawiła. Ostrzem dzidy Mocy działania was
naznaczyła. I cząsteczki Ojca w postaci Cherubinków objawiła. Wystarczy ręce w
Mocy i zdecydowaniu w Miłości rozłożyć. I miłość i Moc Ojca do innych przełożyć.
Nie trzeba wiele myśleć, a czuć tylko w Ojcu, by nowe w każdym drugim człowieku i
w was złożyć.
Jasnowidzenie jest wewnętrznym widzeniem. Uruchamiamy wyobraźnię, a
Góra wpisuje w nią przekaz (obraz). Trzeba sprawdzać, które elementy widzenia były
prawdziwe – praktykować sprawdzanie. Przekazy są dla nas i tylko my możemy je
prawidłowo odebrać, bo dostosowane są do posiadanej przez nas wiedzy i to nasz
wewnętrzny kod.
Jasnosłyszenie – to wewnętrzne słyszenie. Sprawdzać w ilu % było
prawdziwe i kto mówi. Chodzić na Ławkę Zwierzeń.
We wrotach czasu oglądać jak mogą być zrealizowane nasze marzenia.
Modlitwa 2 - Przekaz
MOC Zjednoczonych Energii (do zmian)
Moc zjednoczenia w działaniu w was się uruchomiła.
I przez to nietykalnymi was stworzyła.
Teraz, gdy w harmonii i równowadze pozostaniecie,
Wolnym, duchowym człowiekiem będziecie
Zakres działania waszego to ogrom wielki
W rękach waszych i w was Ocean Ducha wszelki
Zapisy się zaznaczyły i w czasie działanie wasze rozłożyły
Oddawajcie Ojcu działanie swoje wszelkie
A wtedy stanie się przejawienie wielkie.
Naczynie Nicości wydziela wibracje, które przekształcają całość. Następuje zespolenie
różnych pasm w nas, ukonstytuowanie praw duchowych.
Zwiększa się skuteczność i szybkość naszych działań, Ogień Życia można w kogoś
włożyć – to zwiększa skuteczność. Wzrasta świadomość nas w was. Zaczynamy
rozumieć, mieć świadomość złączenia z Ojcem, z Duchem i dzięki temu może się
przejawić w nas Moc.
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Rozpoznawanie problemu:
- 100% to, co kogoś łamie – ile z tego to środowisko, osoby, itd..
- Choroba
– stan zdrowia w …%
- stan chorobowy w ….%
- przyczyny: wewnętrzne …% zewnętrzne …%
- Uruchomienie zdrowienia – pokochanie siebie, wybaczenie sobie
- świadomość przewiny, konflikt wewnętrzny
- Prosić o pomoc PBZ (on przyjdzie, ale działanie jest przez nas)
- sprawdzać, kto otworzył portal (skala do Kwaka)
- Jasnosłyszenie: - w ilu % prawdziwe
- kto mówi do ciebie
- ile z tego zostało odebrane
- ile z tego zostało odebrane właściwie
- czy poprawna interpretacja (w %)
- sprawdzać w uzdrawianiu, jakie jest odczucie Ojca w nas i jakie działanie, również
w
świecie ducha
- ile otrzymaliśmy chromosomów, ile z tego jest aktywnych
- ile cząsteczek Ojca w nas (nici DNA)
SKALA z obciążeniami
Górna – rodzaj obciążenia (manipulacja, ograniczenia itd.)
Dolna – techniki
Świadomość – stan energetyczny w nas i wynikające z niego myślenie,
Powrócony – Duch, który nie ma w sobie cząstek energetycznych
Zmęczeni – Ci, którzy walczyli o obecność Boga w człowieku
W Sztabie Dowodzenia jest – Jan
Nasze nici to powszechne pole informacji.

UZDRAWIANIE
W Imię Ojca zbawiam Cię od wszystkiego
- oczyszczam
- naprawiam to, co zniszczone
- wyzwalam
- budzę
W Twoim Imieniu Ojcze zbawiam ode złego i całą jego istotę od tego, co jest i co
było i proszę wszystko, co najlepsze dla niego.
Ojcze uczyń wszystko, co tylko można.
Zbawiam ode złego i wybaczam.
Wszystko, co robisz, robisz w Imię Moje – mówi Bóg Ojciec.
Życie zmartwieniami to przestępstwo energetyczne
Chodzić na Ławkę Zwierzeń – Cisza Nocy
Poziom duchowy, to otwarcie serca
W leczeniu pytać czy zdążymy.
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Oczy – atak z zewnątrz.
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26.07.2009 Modlitwa - Rusinowice
Kiedy pytam, czy mamy wchodzić już w modlitwę, Oni mówią - przecież wy w
modlitwie już jesteście. Głowa zaczyna mnie boleć. Zachabiiii jest działaniem. On jest
cząstką Pana Bożych Zastępów. On schodzi. Zachabiiii jest, ale on wygląda, jak
czarny nietoperz. Ręce otwarte, jak u wampira i taka spadająca peleryna. Pokazują
takie pasma, które jakby go napędzały. Ale mi leci energia, wycieka mi energia z rąk i
słyszę - to są jego pasma. I mówią, że cała moc do tych działań idzie przez niego,
Zachabiego, cząstkę Pana Bożych Zastępów, która coś uruchamia.
Zachabiego i Lenariego - z ich połączenia powstał Jan. Jana serce, Zachabiego
pewność działania.
Pan Bożych Zastępów - Quiser, tj. tak - jest Quiser, mamy jego oczy, czyli
przeciwwaga Pana Przeciwieństw, ale jest dół i góra, które się w widzeniu łączą. On
widzi, ale działa dół i działa góra. Jak słyszę, to jest porównywalne z mocą Pana
Bożych Zastępów w odwodzie. Jest mi tak zimno w tej chwili, że ciarki mnie
przebiegają, ponieważ jakby każda komórka ciała teraz promieniowała energią, była
bombą atomową. Śmieją się - to nie bomba atomowa, tylko moc. Bomba atomowa
nie ma z tym nic wspólnego i jest niczym w porównaniu do tego, co my w tamtych
przestrzeniach uruchamiamy. To, co jest na głowach tutaj, tj. autentycznie ciągle
poszerzające się widzenie Quisera. I teraz słyszymy, że Quiser jest zbawieniem
wszystkiego tego, co tworzą inni Arlonowie niewłaściwie. Czyli Pan Przeciwieństw
tworzy przeciwieństwa, by ludzie wzrastali, ale inni Arlonowie mogą popełniać błędy.
Quiser wszystko wywabia, zbawia od niewłaściwości. Quiser jest widzeniem Ojca.
Innymi słowy, On jest jedna z 12 Jego części, które patrzą na całość. W tych
wibracjach niższych patrzy oczami Ojca, czyli Ojciec tutaj patrzy. To tak, jakby Bóg
Stwórca udostępnił widzenie Ojca. Quiser jest cząstka Prowadzącego. To furtka,
którą Bóg Stwórca z uśmiechem zostawił Ojcu, żeby, jak będzie coś nie tak, wszystko
właściwie szło, a w tych pasmach działa Pan Bożych Zastępów. I teraz ukazuje się
taka jakby rozległa przestrzeń, ale ona jest jasna.
Przemo - w tej przestrzeni pojawia się przestrzenna, jasna piramida. Energie po niej
lecą. Pojawiają się kule na lewej i prawej ręce i w sercu, tak, jakby otwartość
energetyczna się tworzyła.
Zbyszek - energia w nas wzrasta, ładują nas, po prostu gromadzi się ładunek.
Przemo - podłączają nas normalnie pod akumulator.
Zbyszek - To jest tak, jak w statkach kosmicznych przygotowują się do wystrzelenia
jakiegoś ładunku i gromadzenia go.
Ania - To jakby część z nas była ładowana różnymi energiami, pasmami, żeby
tworzyć całość. Nie wszyscy dostają to samo.
Zbyszek - bo zbawienie ma różne tonacje.
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Przemo - Pojawiły się takie kanały w przestrzeni, które wnikają do każdego z nas.
Zbyszek - U mnie pokazali proces, który jest zwieńczeniem tego. Pojawiła się przed
nami kula, a my jesteśmy połączeni tymi pasmami, tymi kanałami z tą kulą. Innymi
słowy - w tej kuli pokazują nam już Moskwę, bardzo szybko przeszło to. Ale mówią,
że odtworzyłem to od końca, ale jeszcze będą przejścia do tego, żeby to zobaczyć, aż
ujrzymy - za przeproszeniem - ten ich rząd.
Przemo - Część z nas, nie wszyscy, dostaliśmy takie pastorały, które są świetliste. I
te osoby idą przodem, ustawiają się, ale jest taki przerzut jakby kanałowy i taki
teleporter.
Zbyszek - Oni pokazują to tak - ci z pastorałami, takimi strasznie zakręconymi
stanęli w jednym rzędzie. Tych osób jest - słyszę - 12, ale więcej będzie rodzajów
energii i powolutku będą opuszczać te pastorały tam, w przód, który jest gdzieś po
prawej stronie. Tam - pokazują - jest Szatan i widzi to osobiście. Normalnie, to
potęga. On patrzy na to, co się dzieje. To jest gigant. To jest taki moloch, jakby pół
planety zajmował, a ci Pradawni tutaj, to takie malutkie istotki. Na razie pokazali tak
- pastorały opuszczone, energia poszła, ale gdzieś tam, w połowie drogi energia
została odbita i promieniuje na nas. Nie przeszło to. Teraz, z tyłu pojawili się inni.
Szczupłe, słabowite niby postacie, ale to dla nas, takie bardzo lotne i one przeszły
między Pradawnymi i powstała taka energia kolorowa, która idzie i połączyła się w
tym miejscu, gdzie te pastorały działały, jest taki punkt zborny i ona zasila to i
zaczyna iść w stronę Szatana. On już trochę kręci głową, ale ciągle jest zwycięski.
Odbicia tworzy na lewo, na prawo. I teraz pojawił się Pan Bożych Zastępów.
Wyciągnął Szatana za uszy - autentycznie ! - i powiedział : Co robisz ?! Zapominałeś
o przysiędze ?! Czy ty wiesz, kim ty jesteś ? Czy ty wiesz, że przeszkadzasz ?!
Ale Szatan ma wolny wybór i wie, ale nie chce ustąpić.
Siadł i myśli i myśli, ale nie chce ustąpić. Pan Bożych Zastępów stoi i nie wie, działać,
czy nie działać. Pradawni odwrócili się w Jego stronę, Zmęczeni odwrócili się w
Jego stronę, jakby energia poszła w oczy Pana Bożych Zastępów i my mamy energię
z oczu Pana Bożych Zastępów w naszych oczach. Ta energia z Pradawnych, ze
Zmęczonych poszła w Jego oczy i my jesteśmy Jego oczami. Ta energia promieniuje.
Przemo - i lecą łzy.
Ania - pastorały idą w górę i końcówkami się mocno łączą na poziomie serca.
Zbyszek - To nie ma być walka. My mamy ich zbawić, ratujemy te Dusze i ze łzami
w oczach blokujemy ich moce, zbawiamy ode złego, wprowadzamy światło, radość
wchodzi w ich serca. Ciała padają, Dusze wychodzą, są takie zaskoczone, a my
zbawiamy ich ode złego i oddajemy OJCU. I łączą się pastorałami i tworzy się kanał i
tam, jakby tunel do góry i światło od OJCA promieniuje. Oddajemy OJCU, ale OJCIEC
mówi: nie przyjmę tego, dopóki wy nie będziecie doskonali, ale pozwalam wam
utrzymać to w stanie waszej doskonałości. Innymi słowy, to, co będzie w nas, to
samo będzie w ludziach tam, po tej drugiej stronie, w której ich tam czyścimy. Jak
się udoskonalimy na, tyle, że będziemy czystym światłem świętości, wtedy też to
światło tam zapromieniuje. Ale słyszę taką podpowiedź z boku - a czemu się wahasz,
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czemu nie chcesz więcej ? Ale widzę, że ten siedzący z boku Szatan stał się taki
malutki i to nasze podziałało na niego. On jaśnieje i on jest teraz tam, wśród tych
ludzi, on zaczyna się bawić ! On zaczyna tańczyć - nie on osobiście, a jego energia.
Ja powiedziałem do niego - chodź, przyjacielu, a on powiedział - dziękuję.
Ania - pokochajcie cząstkę Boga w nim.
Przemo - Bo wy jesteście cząstką OJCA.
Zbyszek - słyszę tak, on mówi do tych wszystkich, których tam właśnie trzyma,
tych, których on trzymał - chodźcie, zabieram was, a nam posłał buziaka , dziękuję.
Te Dusze tam, idzie komuś oddać i osobowo oni znikają, ale to nie jest koniec
całości. Pokazują, że te pastorały są fałdami dolnymi Jej sukni. One są takie lekkie,
takie powiewne się robią. Patrzcie na swoje ręce, tam jest zbawienie, nie was - bo tu
pokazują na nasze serce- tam jest wasze zbawienie. Ale w rękach jest zbawienie tego
świata. Oto jest moc, oto jest siła działania. Pokazują dziwną rzecz - że zło tam
będzie mogło wchodzić w tę przestrzeń, w ludziach, w polach energetycznych, ale
będzie w nich, może jak pchła przeskakiwać, ale tam nie będzie istniała technika. To,
co nam dzisiaj pokazali, ten umysł poprzednich pokoleń, który zmuszał do działania,
tego tam nie będzie.
Dzięki temu oni się będą gubić, nie będą potrafili się odnaleźć. To, jakby powolutku
będzie przenikać na zewnątrz, będzie zaburzać ścieżki ciemności. Po prostu to się
tam stało. I to ogólnie jest teraz szare. Całość ogólnie, w uśrednieniu jest szara. I
słyszymy , chodźcie, pokażemy wam coś - ja nie wiem - Matka Boska, Prowadzący,
ale Bóg, oni mówią - że tak naprawdę Bóg, czyli tych trzech Bogów i Pan Bożych
Zastępów i cała ta reszta to tak naprawdę jest jedna Istota. I pokazują na nas, że tą
jedną Istotą jesteśmy my; że wszystko, co się tworzy, co świadczy o ich sile jest tą
różnorodnością , jest zawarte w nas. To, co na dole jest i na górze. Jak my chcemy,
cały układ się zmienia u góry. Dlatego ludzie chcieli, żeby było Piekło i tamta
rzeczywistość nawet weszła. Tak naprawdę to, co tam jest, to jest technika. To
wszystko, co jest tam przygotowane, to tylko wyłącznie po to, byśmy tutaj się
rozwijali, byśmy dążyli do OJCA, by się to stawało. Czyli mamy tak - Syn to my
wyrażeni w Bogach, w Panu Bożych Zastępów i całej reszcie, Ojciec i Duch Święty to jest ta Trójca. Duch Święty to jest ten Ocean, Prowadzący, a cała ta reszta, która
się wyłoniła zeszła przecież do nas i od nas powraca. To jest całkowite rozproszenie.
Jesteśmy cząstką Boga Stwórcy, jesteśmy cząstką Pana Bożych Zastępów, jesteśmy
cząstką Stwórców, ale tak naprawdę wszystko zawarte jest w nas, a my w nich. To
jest ta słynna Trójca. Mówią mi - a byłeś tak blisko i nie pojmowałeś. Zasiądź przy
wspólnym stole. I pokazują, jak siedzimy, a każdy z nas i tak jest w sobie złączony i
jesteśmy jednym spojrzeniem. I jest tak, jakby kręcący się wir na tym stole. Matka
Boska - symbol Marii patrzy i palec w to wsadziła, posmakowała, kiwnęła w stronę
Ojca, on teraz już łyżką posmakował, mówi, jest dobre. Teraz my wzięliśmy obiema
dłońmi - czyli ta jedna postać, a każdy z nas jest tą postacią. To spływa tak z góry po
rękach, nasyca nas i nas przenika. Co to jest ? Tłumaczą wam, co to jest ?
To jest Prawda , trzy rzeczy - jest uczciwość, jest dobroć i jest prawda, do
której dochodzimy przez zrozumienie. Tylko te 3 rzeczy istnieją. Budzą w nas
Prawdę. Prawdą jesteście, z prawdy pochodzicie i w prawdzie umrzecie i przyjdziecie
do nas. Bo my - Ojciec z Duchem Św. niczym para małżonków siedzą, przytulili się
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bokiem patrząc na nas jak rodzice- bo my jesteśmy jednym i Oni się scalili w jedno,
w takie światło, a to światło aż zaczęło mi rozrywać piersi, nie umiem tego przyjąć,
ale - mówią - to się stanie. Przyjdzie na to czas.
Przemo - mówią o otwartości serca.
Zbyszek - Stań się Prawdą, stańcie się Prawdą, stańcie się wszystkim, stańcie się
drogą, stańcie się nogami idącymi po drodze, stańcie się zaprzeczeniem tej drogi,
przestańcie myśleć. Stańcie się Prawdą, a Prawda was wyzwoli. I każą nam później
sprawdzić jakiś punkt na harmonii, bo ten punkt można tymi obrazami ustalić, żeby
był stały w nas. Ale patrzcie, jak się objawia Prawda - zaczyna wibrować nie tylko
głowa ale i całe ciało, bo prawda jest wszystkim, a w prawdzie jesteśmy my. Nasi
Rodzice ! i na razie - powiadają - zostawcie ten poziom, zakotwiczcie się, ugruntujcie
się, a wzbierające wody Prawdy dotrą wyżej. I mówią, że tutaj jeszcze nikt nie dotarł,
czyli w tym sensie, że tam dalej nikt nie dotarł, natomiast na tym poziomie - i
pokazują nam - był tu już tłumek mały tych mistrzów duchowych. Jezus jest tutaj,
struga sobie patyczka na kamieniu, Budda wcina - za przeproszeniem - winogronka,
w ogóle na nic nie zwraca uwagi, jest w radości. Pokazują też jakichś złamanych
starców. Ale oni rzucili: Jezus patyk do środka, Budda winogrona. Podpowiadają - to
w fizyczności był tylko taki przekaz, jak utrzymać coś. Jezus, skrobiąc patyczek był w
koncentracji, dzięki stałej koncentracji, czyli praktyce uważności był w łączności z
tym światem. Budda przez odczuwanie radości był w łączności z tym światem, a to
jest wspólna energia. I pokazują nam - ale mam zimno na plecach ! - oblicze Prawdy,
które, w które a jakiś sposób wyzwala nas w stan, by się objawić. W radości jest
ukazanie tego, w uważności jest ukazanie tego - to były techniki. Prawda zawiera w
sobie stany, ale tak mówią - Prawda, jeszcze raz Prawda. Chyba nie do końca
rozumiemy Prawdę, przynajmniej ja.
Ania - I przyjdzie pojmowanie, że każda chwila jest spełnieniem, a spełnienie jest w
każdej chwili. I mówią do mnie - zrozumiałeś ?
Grażyna - każą mi powiedzieć, że zawsze jest wszystko i wszystko jest zawsze. No,
to odpowiada tym stanom, bo ja to ćwiczyłem na zdrowiu i mnie nauczyli - nie
kombinuj z ruchem, stan zdrowia i on sam wie, co i jak, ta energia musi być
uruchomiona. W działaniu to co chcemy tu i teraz, bo jesteśmy rzeczywiści i
materialni ; po prostu wybieramy stan, bo to będzie wszystkim.
Ania - żeby nie dążyć do tego, że kiedyś będziemy spełnieni w szczęściu, bo każda
chwila jest spełnieniem, spełnienie jest w każdej chwili i po to się urodziliśmy, aby
czuć się spełnionym tu i teraz w tej koncentracji i w tej radości w każdej chwili.
Przemo - to jest radość !
Zbyszek - to jest Prawda ! Dopóki są słowa określające Prawdę, nie odczujemy jej.
Prawda jest Życiem. Wskazali mi tak - stań się Prawdą, by ona mnie przeniknęła,
bym stał się jej cząsteczką. I siedzą i nagle z moich rąk, z moich nóg, ze mnie
wypływa pole energetyczne – coś takiego ! zaczynam się rozszerzać . Tylko, że to
jest takie płomienne, takie wiatrowe, takie nierównomierne, jest połączenie z jakąś
przestrzenią.
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Ania - widzę taką tarczę światła, która jest nad stołem, taki wir poziomy, od niego
odchodzą takie tuby do każdego z nas i teraz wciąga nas w takie tarcze.... i powstaje
taki wewnętrzny wiatr.
Zbyszek - I mamy pierwszy poziom - jesteśmy Światłem, czyli mamy pozwolić
Światłu w nas być. Pokazują od 9, czyli uczciwość trzeba zaliczyć, żeby to w pełni
odczuwać. Ale Światło będzie lecieć dalej. Pokazują, że już nie wiruje, że jest się tym
Światłem. A Światło jest wszędzie. Gdzie my możemy oczy otworzyć - to widzę,
tamto widzę, jest się wszędzie.
Jan - tak, jak Prawda dla każdego może być różna, ale światło jest jedno.
Zbyszek - tak, masz rację. A tą prawdą, jedyną dla wszystkich jest - pokazują - jest
Serce, jest Światłość, jest OJCIEC. O Matko jedyna ! - Oni mi mówią - to czyś nie
rozumiał ? że jedyną Prawdą jestem JA i droga do MNIE ? Patrz w moje oczy - kogo
ujrzysz ? - samego siebie! bo jesteś moim dzieckiem. Idź i wróć z moim
błogosławieństwem, ze światłem i będąc światłem, bo ja, Prawda zawarłem się w
tobie. Od tej chwili jestem z tobą. Pamiętajmy o tym. Nie ma już nic, jest ON przy
nas cały czas. Czyli jesteśmy Światłem, Światłość jest za nami. I czekamy na tę
chwilę, kiedy będzie w nas. Teraz pokazują, że możemy się stopić z NIM i pozwolić
MU patrzeć
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WARSZTATY 11.09.2009 WARSZAWA
„GALARETA”, MIASTO RZECZYWISTOŚCI
Ludzie nie zdają sobie ciągle sprawy z tego, jak ogromne znaczenie ma w was
energetyka. Ja to nagminnie sprawdzam warsztatowiczom i zdziwienie mnie ogarnia,
że oni dopiero zaczynają coś rozumieć.
W naszym życiu to, co osiągamy, to dzięki całej naszej istocie. Myślenie i
mięśnie zostawiamy w tym wymiarze. Jest też cała energetyka i nie wchodzimy w to,
ile jest pasm. Ludzie, a także i wy myślą, że to, co osiągają, to dzięki myśleniu, że
wchodzą na tamta stronę, to dzięki myśleniu. Nie, to jest dramat.(przykładowe
odczyty). Wszystko zależy od energetyki. Trzeba być w strumieniu, żeby mieć wpływ
na 4 - 5 osób, później na więcej i to rośnie. Ciągle się o tym zapomina. Możecie sobie
sprawdzać, co i jak, bo masa rzeczy zależy od energetyki. Ciekawie oni każą wam
tłumaczyć te energetykę. Wyobraźcie sobie, że siedzą obok was ludzie. To, co was
łączy, to energetyka. Wyobraźcie sobie teraz taką galaretę, która tych ludzi łączy,
dotyka, przylega. Góra i tył zostały wolne.
Poprzez galaretę energetyczną stykamy się z innymi ludźmi, także z ich nićmi.
Jak harmonia jest zaburzona, to niewłaściwie działamy i zaczynamy żyć ludzkimi
relacjami. Przychodzi zwątpienie, przychodzi porażka, dlatego że zajęliśmy się
galaretą. I na co zwraca się uwagę ? tu mi się nie uda, tam mi się nie uda, tu
przychodzi atak, ten mnie coś atakuje, ten jest zły, tego rozszarpię, czyli ta galareta
przejmuje nad nami kontrolę. Żyjemy iluzją. Tymczasem, jak byśmy galaretę odrzucili
- ale trzeba otworzyć serce - wtedy galareta potrafi zniknąć całkowicie, nie żyje się
relacjami.
Nagle patrzymy, jest tam drugi człowiek ! i wtedy przejmujemy całkowita
kontrole nad własną energetyką. Możemy ją zablokować, inaczej żyjemy iluzją. Góra
mówi : galareta jest iluzją.
Jak pokocham siebie itd., nagle znika problem relacji. Nie muszę się tymi
ludźmi zajmować, oni nie stanowią dla mnie zagrożenia, bo im nie wysyłam żadnej
myśli negatywnej, żadnej myśli negatywnej do drugiego
człowieka ! W przeciwnym razie ta galareta w nas wpływa. To są prądy, myśli,
energie, wszystko wpływa !
Nie ma obudzenia się ducha, spojrzenia na siebie i na duszę, czyli
zjednoczenia się w trzonie duchowym właśnie bez odcięcia się od galarety. Ona może
zniknąć ! Możemy mówić, istnieć, ale nie żyjemy relacjami.
Można to osiągnąć w sposób sztuczny, przez uruchomienie miłości, ale musi
być jej składowa - radość ! musimy sobie wyobrazić, że np. jesteśmy na bankiecie,
bawimy się, weselimy się i nagle jest radość ! i galareta znika, nie ma do nas dojścia.
Ja kontroluję galaretę, wszystko idzie ode mnie i nic się nie może do mnie dostać.
Dlatego Oni mówią; otwarcie serca jest energetyką, to jest specyficzny stan, a
my cały czas wojujemy z galaretą. I kto pada ? a nie ma pracy, a chcę znaleźć coś,
nie znajduję, chcę chłopa, nie znajduję itd.
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Galareta taką osobą rządzi. Myślicie, że galareta jest zainteresowana waszym
szczęściem ? nie !
W zależności od tego, w jakim środowisku żyjemy, ścieżki są nam szkodzące
lub nas budujące. (odczyt : 80 % - ścieżki szkodzące, 20 % budujące, czyli 4 : 1 na
korzyść zła )
Czyli żyjąc iluzją, tą galaretą, ponosimy porażki. Dlatego moduł od pokochania
po wybaczenie jest taki istotny, bo pozwala nam nie uczestniczyć w grze tych energii.
Blokuję się całkowicie i galareta mnie nie obchodzi. Nie żyje relacjami, dzięki czemu
płynie tylko z serca to, co chcę, a to promieniuje cały czas.
Dziupla też w podobny sposób działa. Spróbujcie w galaretę wejść, to, choć
Dziupla jest, galareta wpływa przez linie wymiarowe. Rozumienie, że ktoś jest
łamany przez system jest bardzo ważne.
Trzeba raz na zawsze odciąć się od galarety. Ludzie tego nie rozumieją, więc tak mi
kazali tłumaczyć, bo tak jest.
Te osoby, które z otwartym sercem promieniują miłością, mają cały czas tył
wolny i górę wolną, dlatego przychodzą ataki z tyłu i dlatego kombinują ciemne siły
jak tylko mogą, by odciąć ich od strumienia.
Węzeł karmiczny normalnemu człowiekowi już odciął strumień, został mu tylko
jak niteczka kanał i w chwilach szczególnych, jak się modli, to coś łapie i sięga
czasami 2 poziomu głębi, ale co mu to da, jak nie jest wprawny, jak nie wie, jak te
informacje ściągać, i tylko te paciorki….
W naszym przypadku tył jest zabezpieczony, chyba, że człowiek zejdzie na
drogę przeciwną. Namaszczenie jest zablokowaniem tylnych czakramów. Człowiek
karmiczny jest tam otwarty i się go podłącza. Z przodu poprzez galaretę także można
każdego podłączyć. Dlatego te medytacje zawodzą, jak ktoś nie jest pod ochroną
mistrza, bo przy otwarciu energetycznym niech tylko niewłaściwa myśl się pojawi - a
wcześniej czy później się pojawi , bo on nie przerabia tematu od pokochania po
współtworzenie.....- to to się po prostu wlewa. Im większe otwarcie, tym więcej się
wlewa, dlatego jest to takie niebezpieczne, i ludzie padają. Jak otwieracie serce, to
trzeba je utrzymać, bo jak się zawirowanie zdarzy, z tyłu będzie wbita kotwa i
człowiek już wchłania tę galaretę. Jak się wchłania galaretę - a galareta rządzi się
swoimi prawami, aktywowana jest matryca.
Matryca tj. taki odbiorniko-nadajnik. Ta galareta, te emocje, które tu
wpływają, powodują, że tak to jest. Jak ciągną z nas energię, tzn., że więcej energii
przez nas przepływa, więcej i więcej tej galarety w nas wpływa.
Jak nad nią zapanować, jak się nie ma utrzymanego poziomu, jak brak
przepracowań ?
I w waszym przypadku tak się właśnie dzieje. Galareta.
A się mówi : przerób to od pokochania...., żeby nie wysyłać nic !
Nie zrobią nic nikomu, kto jest czysty, bo to jest taka blokada - nieaktywny ! A tu jak
grochem o ścianę ! co druga osoba, która przychodzi z naszych ma
nieprzepracowane, a w tle Prawo Totalnego Podporządkowania uwala ich jak trza.
Zatruwanie duszy i tylko złe sygnały do innych ludzi. A tak zręcznie się
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usprawiedliwiają : tak ciężko w życiu, to lepiej kogoś wykorzystać, niż samemu się
podstawić, i jak powykorzystuję i się ustawię, to wtedy zajmę się świętością.
Pracowity - a duchowa istota jest pracowita - nie lęka się pracy nad sobą i życia, bo i
tak da wszystkiemu radę. Trudności życiowe łączą cię z innymi ludźmi. Trzeba
przerobić to wszystko, żeby serce było otwarte.
Galareta wtedy wścieklizny dostaje, bo to, co od nas wówczas płynie, jest
czyste i ona nie ma wejścia.
Kto da odpór galarecie ? nikt. 80 % tego, co osiągasz (odczyt) to galareta.
Całe morze energetyczne, które jest przed nami, tak promieniuje. I nie ma innego
sposobu ustawienia się w życiu, jak promieniowanie energią serca !
Jakby ktoś się nauczył blokującą galaretę energię uruchamiać bez miłości, to
osiągnie ten sam cel.
Najprostsze, co w kosmosie może być, to pokochać całość. Święty ma otwarte
serce, które blokuje przód ciała, galareta do niego nie wpływa, i ma otwarty kanał
dla Światłości, przez co sam chroni swój tył, nawet, jakby nie był namaszczony.
Jak galaretowiec przy człowieku stanie z boku, to jakby się lekko budził. Jak
galareta pochłania człowieka, wchodzi weń Prawo Totalnego Podporządkowania.
Ludzie mówią : Jak się ustawię, to za 5 lat wszystko nadrobię i zostanę
świętym. To jest oszustwo, bo to samo się powtórzy za 5 lat. P.T.P. oznacza, wprost,
że bez względu na to, czy będę używał formuł religijnych, społecznych, więziennych,
jakichkolwiek, zawsze godzę w drugiego człowieka i go na swój sposób wykorzystuję.
Pokrętne to jest, ale to jest zwyczajne wykorzystanie. Wychodzi pasożytnictwo,
wychodzi atak moralny !
Można sprawdzić, ile P.T.P. w człowieku jest, a ile Prawa Wolnego Wyboru.
Jak jest P.T.P. - ciszy nie ma, człowiek się męczy, harmonii energetycznej nie ma
takiej, jaka powinna być, zajmuje się relacjami międzyludzkimi.
A co mnie obchodzi, że mnie ktoś kiedyś kopnął ? Co mnie obchodzi, że
podpaliłem w czasie sąsiedzkiej wojny Kowalskiemu stodołę ! Rozum się włącza przez
ożywienie cieni przeszłości - nie przyjmę go do domu, bo może mi chlewik spalić. Ale
to nie człowiek żyje relacjami, tylko galareta go do tego zmusza.
Harmonia duchowa to są kanały, które ona obezwładnia. Jak jestem czysty,
odciążony od galarety, to jest wyższa harmonia i wyższe wibracje. A przy okazji
harmonia energetyczna wskakuje do 150 – 170%, a u Jezusa była na kamieniu
zatrzymana, Jego nie można było ruszyć. Nawet, jak się wkurzał, to nie w galarecie,
tylko na poziomie motoryki, przez co nic niewłaściwego od Niego nie szło.
Na skali promieniowania można sprawdzić, ile od nas idzie. Np. poziom
kamienia oznacza, że nawet wtedy, kiedy przed nami stanie Kowalski, nic od nas
niewłaściwego do niego nie poleci, nie będzie przez nas atakowany.
Męczymy się, kiedy musimy zwalczać ileś istniejącego w nas PTP.
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Wystarczy szybko przerobić w sobie całość od pokochania siebie, by zapomnieć o
galarecie; i robi się pustka.
Człowiek nie umie się w tym odnaleźć, brakuje mu tej galarety. To jest
problem. Trzeba popatrzeć w Górę, podrapać się po głowie i czas spędzać na
wyżynach, autentycznie ! Otwiera się wówczas duchowe spojrzenie
i przestajemy żyć galaretą, relacjami.
To jest bardzo ważna rzecz. P.T.P. i P.W.W. - bo my wybieramy sobie te
ścieżki – przenika powoli duszę.
Ale tu i teraz - przez Diabla - w punktach stycznych zlewają się dwie
Rzeczywistości i to sprawia, że to, co jest tu i teraz staje się rzeczywistością
namacalną, nie energetyczną, a fizyczno - energetyczną w PTP i PWW. To jest
bardzo ważna rzecz i to musimy omówić, bo dziś zejdziemy do Miasta
Rzeczywistości wszyscy… O! chyba nie wszyscy -. Jest takie miasto i tam pierwszy
raz zetkniecie się z autentycznymi siłami demonicznymi, wejdziemy w ich kanały.
Zobaczymy, co się tam dzieje.
Kiedyś przyszedł do mnie OJCIEC i powiedział : patrz, to jest moje dzieło. I
pokazał mi to miasto. To jest symbol rzeczywistości : planety, multiwersa, stwórcy
itd. To jest taki kosmos, takiej wielkości, że my nie łapiemy sensu.
Powiedział : patrz na miasto, Miasto Rzeczywistości, to energetyczna kopia
całości. Stworzyłem - mówi - to wszystko, było cudowne, promieniujące, należało do
PWW, światełka, lampy - kolorowy świat! I wprowadziłem tu ludzi. Oni tu zaczęli żyć:
obsługiwali metra, wywozili śmieci, tworzyli ogrody, a jednocześnie powstawały biura
i kadra kierownicza - zaczął powstawać system.
To wszystko, co było stworzone dla człowieka, co miało służyć jego obronie,
wystąpiło przeciwko niemu. Rzeczywistość też została stworzona w PTP. Ona nie jest
istotą, ale ma swoją inteligencję.
Oni mi zawsze mówili : powietrze ma inteligencję, jest to tzw. grupowa
inteligencja rzeczywistości. Nawet rzeczywistość z pewnych parametrów tworzy
swoją energię, która pozwala na pewne ruchy jej zwolennikom.
Rzeczywistość, stworzona w PWW, jest jakby tym światem, jednym organem,
ale ludzie tutaj, Pan Przeciwieństw i inne rzeczy, zaczęli wykorzystywać system nie do
ochrony człowieka, by był wolny, szczęśliwy, radosny, ale odwracając proces,
doprowadzili do tego, że system wystąpił przeciw człowiekowi. Pojawiło się PTP i to
świetliste miasto pokryły chmury. Jak się tam wchodzi, to wygląda, jak z filmu
Battmana - półmrok, mrok i tylko daleko w górze widoczna jest jasna poświata,
podpowiedź, że istnieje jeszcze coś innego. Jak pojawia się ktoś, kto otwiera serce,
oni niszczą go w tym mieście. Opanowują dusze, które energetycznie wpływają na
swoje ciała. To jest ten atak. Potrzebują też ludzi - i to jest to opętanie i to jest to
podłączenie, bo wówczas przez opanowane ciała otwierają oczy w tym wymiarze,
mogąc te przestrzenie kształtować po swojemu siłą i wolą opanowanych ciał. Nie
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mając ciał, fizycznych oczu, niewiele widzą, ale mając, widzą bardzo dużo,
energetycznie, co prawda, ale dosyć dokładnie.
Jak my wchodzimy w ten wewnętrzny świat i tam jesteśmy, to co widzimy ?
tak, jakby film, nagle się włącza tv i wiele rzeczy wyraźnie widać. Oni posługują się
taką samą techniką, tyle, że przeważa tu ostre widzenie, wtedy doskonale wiedzą, co
i jak zrobić. Po to potrzebują ciał, bo jak się stają magami, mogą niszczyć naszą
rzeczywistość .
Potem ludzi z naszego poziomu, posługując się przeklętym oprogramowaniem,
tą macką, tą podstawą systemu, niszczą i po tamtej stronie obrabiają, jak chcą, bo
człowiek nie podejmuje wysiłku walki o duszę. nawet nie wie, że walczy, że go ktoś
obrabia. Kiedy to ujrzałem, ręce mi opadły ! A gdzie są nasi, spytałem ?? Wtedy
ujrzałem bardzo szare postacie, które sądziły, że wszystko jest w porządku, nie
wiedząc, że są pochłonięte przez galaretę.
Szarzyzna stanowi 70 % PTP, to jest ta ułuda, ta ludzka moralność, która
podpowiada, że jesteś czysty, że wszystko dobrze robisz. Guzik prawda !!! Człowiek
rozwala wszystko wokół i nawet nie wie, co tak naprawdę robi. To jest ta zazdrość,
to są te wojny, to są te pacierze i tysiące innych głupich spraw, które rzekomo
wprowadzają w światło!
Tak, jak dzisiaj ładnie Przemuś powiedział : od dziecka własne dziecko
urabiacie - jedz, jedz, to ma być zjedzone - . Nawet na tym poziomie niszczymy.
Świat! Szok! Na każdym poziomie PTP stosujemy, nie zdając sobie z tego sprawy (bo
wyrośliśmy w nim).
Nie chcemy sobie z tego zdawać sprawy, bo myślimy, bo nam się wydaje, że
coś stracimy. Tak, stracimy, ale zło ! Zyskamy więcej, bo inne widzenie.
To, co jest po drugiej stronie, to jest piekło dla dusz ! Około 16-u wcieleń
trzeba, żeby się z tej planety wydostać, żeby na niej wzrosnąć, a co siódma dusza
ginie ! Wniosek jest oczywisty, a ludzie go nie przyjmują. Ogólnie nikt stąd nie
wychodzi, co najwyżej jednostki. Cały czas odbywa się transport na drugą stronę
śmierci, cały czas !
Na innych planetach aż tak źle nie jest, chyba, że są przez armię ciemności
najechane. Najeżdżają planety i wykończają jedna po drugiej. Tylko, że tutaj ma
powstać świat, który będzie jasny i wszystko zmieni.
Okazuje się też, że po drugiej stronie można napotkać dusze normalnie
istniejące, jakichś istot ze światła, które się nie dają zasadom mroku, które żyją, jak
komandosi, którzy walczą ze złem, ale jest ich mało i wciąż grozi im atak ze strony
zła.
Niektórzy z naszych mówią : No, to trzeba teraz cały czas wchodzić tam i
wszystko czyścić. I tak, przez cały rok idą jednymi uliczkami, te uliczki, w następnym
roku drugimi, a w konsekwencji niewiele zmienią, a jak pomrą, to piekło i tak
wszystko pochłonie.
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A tu chodzi o to, by coś uruchomić! Tam, takich ludzi, jak my, nie spotkałem,
ale wiem, że są. Innymi słowy, na drugą stronę się przechodzi, by coś rozsądnie na
trwałe zmienić. A tam można zetknąć się ze wszystkimi siłami.
To jest widzenie z poziomu ducha. Nie wszedłem jeszcze w obszary około poz.
28-go, gdzie zaczyna się Posłany, bo jak mi pokazali, tj. widzenie z poziomu Boga, tj.
widzenie z poziomu naszego czystego Ducha, który musi ratować te planetę. Z
poziomu Boga i jedni i drudzy są dziećmi Ojca, który dla ich dobra chce wszystko
zmienić. Dlatego Budowniczy, tj. Budowniczy nowego ładu, buduje Nowe, natomiast
Posłany zmienia stare, a to ich różni w działaniu.
Powiem wam szczerze, że ta rzeczywistość i PTP, co odtwarza w naszej
rzeczywistości tamte prawa, jest koszmarem ! A ludzie wciąż żyją ułudą fortuny i
swej wyższości, wykorzystując innych ludzi.
Żyje się iluzją. To jest tragedia ! Rzecz w tym, by mieć świadomość tego, że
istnieje się w dwóch światach, które przenikają dwa Prawa.
Tu trzeba odnosić sukcesy, bo te wasze sukcesy i wasze szczęście gwarantują,
że ludzie, którzy stoją obok was, zaczną kierować się sercem, jak wy, a nie
programami, jak reszta. Więc tu, po tej stronie życia potrzebne jest wsparcie, żeby
tam dusze mogły walczyć o pozostawanie w świetle. To jest podwójna walka. I
umysł, i ciało, i dusza są kluczem, który zespala wszystko. Jak jesteśmy po drugiej
stronie, też trzeba działać, ale to jest działanie świętych.
Pokazali mi także dusze kalekie, pouwalane, niektóre się rozpadają, inne są już
całe czarne przez znieprawienie ciał (ludzi) w tej rzeczywistości. Boże, to było
straszne !!!
A jak tu ludzie wyglądają ? Połamani, rozbici, pochłonięci przez galaretę. Na
wielu wystarczy spojrzeć, by odczuć, że pójdą na drugą stronę po śmierci.
Ciało takich ludzi wygląda strasznie, ale na pozór " aktorski uśmiech " inne wydaje o
nich świadectwo, ale przed Bogiem znieprawienia nie ukryją. Wystąpili przeciwko
PWW, oddali dusze PTP, to i jemu będą podlegli po śmierci.
Musimy mieć świadomość tego, że nasza powinnością jest być szczęśliwymi,
wszystko po sercu osiągać, przez co po drugiej stronie nasze dusze mogą działać dla
naszego wspólnego dobra.
Wystarczy wspomóc te dusze, których ciała są tu kalekie fizycznie, łamane
przez choroby, przez wrzuty, przez bloki energetyczne, by one tam nabrały światła.
Ale mówimy też o umyśle, o czymś pośrednim, o połowie jądra duszy, by go obudzić
w tym Prawie, żeby człowiek zaczął inaczej myśleć, bo to przechodzi na duszę i ona
powolutku się wyczyszcza i nabiera tam mocy. Kiedy zobaczyłem tam, jak działa
wybaczenie u nas uruchomione, to po prostu siadłem na tamtym bruku i .... nie
mogłem przestać płakać... Myślałem, że nie ma już żadnej nadziei na tym świecie.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

261

Ktoś - nie ja -- zastosował gdzieś prawo wybaczenia wobec jakiegoś człowieka, przez
co jego duszę tak przeniknęło światło, że siadła , nie wiedząc , co jest grane.
To, co w Prawie Totalnego Podporządkowania zastosował właściciel tej duszy
wobec drugiego człowieka, zostało przemienione w światło i to światło tak przywaliło
w duszę, tyle z niej zmazało, że ta się od razu obudziła i ujrzała to wszystko
wyraźnie.. Patrzyła i nie wierzyła, że była tak zamroczona przez ludzkie
postępowanie, jakby ze snu się budziła.
Zrozumiałem, jak ważne jest wybaczenie, że to jest największe lekarstwo dla
dusz po tamtej stronie. A jak wybaczyć, gdy się nie kocha ludzi? W wybaczeniu jest
moc, która, jak jesteś z Duchem połączony, rozbija mroki tej planety!!!
To było szokujące. Rzeczywistość tam, to jeden wielki koszmar. Dlatego tu
wszystko tak ginie, dlatego mówi się o naszym wymiarze: szara strefa. Szok.
Jest oczywiście też nad tym miastem niebo, ale widoczne tylko z poziomu z
poziomu Boga.
Musicie zdawać sobie z jednego sprawę: PTP spycha - choć wy o tym nie
wiecie - waszą duszę w mrok, w autentyczny mrok. Ona tam cierpi katusze, które po
śmierci odziedziczycie. Traficie do paskudnego miejsca, znacznie gorszego od tego na
tej planecie. By ludzie tego nie dostrzegli, oszukuje się ich i zwodzi.
My nie możemy z tą prawdą, ale głoście o niej, bo czas zmian się zbliża.
Wykorzystujcie tę wiedzę do własnych celów. Także wiedzę o galarecie, żeby
zablokować całkowicie matrycę. Wystarczy całkowicie przerobić 4 podstawowe
elementy, od pokochania siebie po wybaczenie innym, by mieć wpływ na to, co się
dzieje. Idźcie prostą drogą i już.
Jak do tego miasta wchodzicie - a nie wszyscy mogą, chyba, że z
Przewodnikiem... – zobaczycie tam różne rzeczy. Są tam drzwi, w których możecie
zobaczyć swoje poprzednie wcielenia. Jest to o tyle ciekawe, że są one zapisane wraz
z drogą wzrostu. Są też inne drzwi, gdzie znajdują się inne wcielenia te, w których
upadliście, obserwując je, poznacie, co było przyczyną tamtego upadku. Nie można
jednak od razu całego retrospektywnego filmu zobaczyć, tylko ukazują się klatki,
każdy, poszczególny krok, jaki miał znaczenie. Jak pojmiesz pierwszy krok upadku,
pokażą drugi, trzeci i to, co cię na dno doprowadziło.
Tak samo, gdy próbowaliście wzrastać, pokażą pierwszy krok, jak go
zrozumiecie, drugi krok i trzeci. W ten sposób można tę wiedzę wykorzystać w tym
wymiarze. Różne tam są cuda. Nad całością wisi kula (byłem tam 2 razy), widoczna
tylko wtedy, jak my, czyści, wchodzimy w tamten świat. Źli o tym nie wiedzą. Ta kula
ma same trójkąty – znaki OJCA, którymi jest obłożona i które wypełniają jej wnętrze.
Do teleportacji tworzy się podobną kulę, obłożoną złotą siatką znaków Ojca.
Tam też są różnego rodzaju windy. Dotychczas jeździliśmy jedną, ale są i inne.
Te informacje o windach, o piętrach, jakie tam są, schodzą dopiero od paru dni. Te
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najważniejsze, które Przemek odkrył, to piętro 33, 66, 99 i 101 102 i wejście na
poziom Boga - 103, ale nikt się jeszcze tam nie dostał, wiemy tylko, że istnieją.
Wiele rzeczy jest tam dziwnych... Jak wam będzie dane, zrozumiecie tam
doświadczalnie, jak działa PTP i co ono tam z duszami robi. Wyobraźcie sobie, że po
śmierci fizycznego futerału odnajdujecie się w zasadniczej cząstce waszej istoty, w
Duszy, która tam wiedzie życie. A ono trwa nie 50, czy 60 lat, ale tysiące i dziesiątki
tysięcy lat. I tam się budząc, zbieracie żniwo tego, na coście sobie zasłużyli tutaj. Na
dodatek to wygląda tak, jakby Dusza tam śniła tylko naszym życiem tutaj. Łapie coś,
ale nie wierzy, że nasz świat i ciało istnieją, autentycznie nie wierzy !
Dopiero, jak ktoś tu się budzi duchowo, to zaczyna pojmować, że istnieje coś
tutaj i coś tam. Taki podwójny świat stanowiący jedno..
I właśnie my, nie wiedząc o tym, dajemy się "w bambuko " robić, jeszcze do
tego, wykorzystywani przez system, w cierpieniu grób sobie kopiemy. Dlatego ja się
nie dziwię, że tyle zła leci od człowieka do człowieka. Grzebanie, kopanie innym
grobu za życia, jest znieprawieniem, które łatwo odczytać na skali jako Księgę Duszy
i Księgę Życia. Dopiero to daje pojęcie o całości mistyfikacji. Piekło! Sam jestem tym
wstrząśnięty, ale nie należy się tym specjalnie zamartwiać.
To jest walka o Dusze i trzeba tę walkę wygrać. Skoro Pan Bożych Zastępów
już otoczkę wokół ziemi zrobił, to jest szansa na zbawienie. Acha! to może jest
właśnie tym światełkiem nad mrokiem miasta rzeczywistości, Planety Dusz.
Miasto Rzeczywistości jest wszędzie. Na każdej planecie - choć ludzie w to
nie wierzą -podobnie ono wygląda. Nie ważne, czy ta technologia jest 100 tys. lat do
przodu, czy do tyłu w stosunku do naszej, ciągle jest to ten sam mechanizm
uwalania człowieka: przez galaretę, przez zmuszanie go do życia iluzją. Mówienie np:
"nienawidzę jej, bo się z kimś puściła, bo to cichodajka, którą należy ukamienować",
jest iluzją, wypaczonym widzeniem jakiejś relacji, choć tak na dobrą sprawę nic się
nie stało. Ale człowiek taką iluzją się karmi i oceniając innych sam ginie! galareta,
galareta !
Każdy z was może sobie sprawdzić, ile w nim jest PTP i ile tego, co się w
rzeczywistości, w myśleniu, w autentycznych działaniach przeciwko drugiemu
człowiekowi objawia, ile jest w was rzeczywistości z PTP.
U Jezusa było tak, że totalnie był w PWW, totalnie był w tej rzeczywistości, ale
jak uruchamiał moc, ponieważ panował nad własnym duchem, czyli był ponad tym
stanem, bo to jest poziom dusz, uruchamiał także moc z prawa całkowitego
podporządkowania oraz moc i inteligencję z rzeczywistości PTP. Używał energii
przeciwnej - ale do dobrego celu, żeby coś zablokować, usunąć, uśmiercić raz na
zawsze. Ale totalnie Go określało Prawo Zwycięstwa, będące ponad nim, a tu i teraz
Prawo i rzeczywistość Wolnego Wyboru. Jak sobie to sprawdzicie, to będziecie
mieć przynajmniej pojęcie o tym, co się z wami dzieje w tej chwili.
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Oczywiście to, kto i ile w życiu narozrabiał, decyduje o wyglądzie jego duszy.
Tymczasem, można tę ciemną, cierpiącą duszę (jak ja to widziałem), tę swoją
własną, cierpiącą duszę wyczyścić jak najszybciej. Ciekawa rzecz, że wyczyszczenie
to nie ma wiele wspólnego z uzyskaniem równowagi dobra ze złem. Nie. To jest
związane z wyćwiczeniem stałej postawy czynienia dobra, gdzie już nikogo się nie
kopie. Jak to jest postawa wynikająca z konkretnego systemu wartości, wiele zła
zostaje wymazane i się dusza jaśnieje. To dokładnie odpowiada stanowi, gdy
wybaczamy sobie, kiedy człowiek znajduje się w przedszkolu i mówi : więcej tego nie
zrobię, i nie robi. I nie ma żadnego znaczenia, czy 100 szyb wybił, czy jedną ; nie
robi już tego więcej i ten fakt dusza odnotowuje jako wartość stałą. Ale ten stan
trzeba utrzymać, bo inaczej wszystko wróci.
Utrzymanie tego stanu sprawia wiele trudności. Gdy ktoś wraca do PTP w
stosunku do drugiego człowieka, od razu ciemnieje po drugiej stronie. Widok takich
pokracznych dusz chwyta za serce. lepiej nie mówić o ich losie, bo od razu cisną się
łzy do oczu...
Zobaczcie sobie, jak wasza Dusza po drugiej stronie wygląda, a wielu z was
zadrży... Jak chcecie mieć całkowity odczyt całej waszej duszy, to odczytajcie:
Ciemna od 0 – 100 %
Jasna od 100 – 0 %
Tam wyjdzie wszystko. Czemu? Przez PTP, rzeczywistość PTP, zaburzenia,
wrzuty, kajdany, galaretę itd. ona ciemnieje...
Ja wiem, że to teraz niewesoło wygląda, ale trzeba to zmienić. Bo w radości
ma być skąpana cała nasza istota, i my, i dusza, i duch..
Sprawdźcie:
ile w waszej Istocie zawartej jest ciemności.
Nasze wzrastanie jest walką o naszą własną Duszę. Ona po tamtej
stronie walczy o nowe. Gdy jesteśmy czyści, gdy nie mamy w sobie PTP, to wystarczy
wyczyścić się z programów i chorób, by dusza po tamtej stronie odnalazła drogę do
Ojca. A takich Dusz prawie tam nie ma. Szare są, owszem, ale mało ich. Wszystko
ciemnawe, no nie za wesoło tam jest.
Czyli my żyjemy snem Duszy, a Dusza żyje snem naszym, człowieka.
Moglibyśmy też powiedzieć, że tu jest świat iluzji, a po tamtej stronie świat
prawdziwy, ale dusza mogłaby powiedzieć odwrotnie. A to i tak jest jednym i tym
samym, tylko jedno o drugim nic nie wie.
To można widzieć tylko z poziomu Ducha, gdy Trzon Duchowy
zjednoczony. Póki co, pozostają naprowadzające objawienia. Przyznam
mina mi zrzedła, gdy ukazano mi Miasto Rzeczywistości z tej
spodziewałem się czego innego: wejścia w jakieś kopuły czasu,
prawdziwej radości, a zastałem mrok i szarą strefę.

264

jest w pełni
szczerze, że
strony, bo
odczuwania

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Ludzie ciągle pytają, czym jest radość. Mówią, że są w radości, ja sprawdzam,
i widzę coś przeciwnego. Powiedzmy, że ma być 100%, a tam mamy wielkie 0.
Okazuje się, że ludzie nie mają pojęcia, czym jest radość. To trzeba przerobić, to
musi być uruchomione, ale to będzie uruchomione u tego, kto autentycznie wiele
rzeczy ma przerobionych, bo tylko taki istnieje, żeby się cieszyć życiem.
Drogą do tego jest też polubienie tej rzeczywistości, odnajdywanie się w niej,
zadowolenie z chwil, choć to nie jest wciąż radość. Dlatego wiele osób żyje iluzją tej
radości, nie potrafiąc owej energii doświadczyć.
Radość można maksymalizować. Można tak się naładować, że cały dzień
przemieni się w jedno wielkie święto radości. Mnóstwo rzeczy może dawać radość,
ale to jest stan, chodzi tylko o to, żeby go osiągnąć. Są to drobne radośniczki, ale jak
jest ich pełno, to same się napędzają. W stanie radości, nawet jak nie ma się wielu
rzeczy przerobionych, galareta z wolna umiera, z wolna traci wpływ na człowieka.
Jest też Jezioro Radości. Non stop kombinujcie, jak utrzymać stan radości,
bo w starciu z galaretą jest ona potężnym wsparciem!
Wymyśl coś! przypomnij sobie, co ci sprawia radość. Masz rodzinę, która cię męczy,
zabij ją lub rozwiedź się - żartuję, oczywiście. Zmień relacje tak, by było dobrze.
Masz moc, przeprogramuj ich na światło, za to ich Dusze ci potem podziękują. Nie
ma radości, jest galareta, są problemy. Wzmacniajcie stan radości miłością. Gdy
zminimalizujecie wpływ galarety, odniesiecie zwycięstwo nad samym sobą.
Nad utrzymaniem radości też trzeba pracować. Naprawdę przyszliśmy po to,
by w tym świecie była radość.
Przemieniamy w ten sposób Duszę, którą ciemni wykończają. Tutaj odbieramy
tylko echo tego, co jest z naszą duszą po drugiej stronie z powodu naszych myśli,
słów i czynów. Jak zobaczycie tych, którzy teraz na was niszczą, to lepiej nie starajcie
się ujrzeć obrazu ich duszy. Po drugiej stronie jest tak źle, że tylko to obóz
koncentracyjny może równać się z tym koszmarem...
....Zaraz będziemy wprowadzeni do Miasto rzeczywistości.... Ktoś nas wprowadzi....
Przyznam się, że niechętnie tam wchodzę. Wstrząsa mną to, co tam widzę ….
Muszę się jakoś do tego przyzwyczaić.
Eksploruję ten obszar od niedawna, parę artefaktów dotychczas stamtąd
ściągnąłem, sądziłem, że jest tam bardziej kolorowo, niż tu. Myliłem się...
Dopiero teraz zdałem sobie sprawę z tego, jak to wszystko wygląda i jaka
odpowiedzialność na nas spoczywa za los Dusz. Nie wiem, czy jestem w stanie ją
udźwignąć. Mówię szczerze: to jest walka z wiatrakami. To, co się tam widzi, to
wydaje się w swym koszmarze aż nierealne, nie do przyjęcia.
Fakt faktem, że naszych zeszło mnóstwo, w rzeczywistości obserwujemy, jak
oni działają, ale naprawdę nie wiedziałem, że obraz tego świata wymaga aż takiej
naprawy. To nie tak, że zamachamy i będzie dobrze. Tu trzeba starań całości...
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Czyścimy pijaków, zboczeńców, opętanych, złych ludzi i podłączonych itd,
sądząc, że zmieniamy cały świat, a tymczasem jest to dopiero początek naszego
działania, naszej tu obecności.
Jak się zajrzy na drugą stronę, doznaje się szoku. Tu dusze oczyszczonych
dalej cierpią, dalej są niszczone, i to masowo, w kosmicznej skali.
Wielu wspomina o uzbrojeniu ludzi w wiedzę, ale niewiele to da, bo oni wolą
odrzucić prawdę o sobie i swej duszy na rzecz wygodnej chwili. Można
łopatologicznie ich przekonywać, ale oni i tak zaczynają błądzić. Tragedia.
Wiele energii się ustawia ........
( modlitwa )
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Warsztaty 26 września 2009
- Wczoraj odeszła od nas dodana nam moc energetyczna, mamy tylko własna –
sprawdzać.
- Wejście do Miasta Rzeczywistości pozwala na zrozumienie Planety Dusz.
- Szukać „dziury” w sobie, by ją naprawić – a nie w innych!
- Zabrano nam energię, bo żyliśmy w iluzji, jacy jesteśmy dobrzy i to powodowało, że
nie pracowaliśmy nad sobą. Jeśli osiąga się własną pracą „6” w mocy (prawdziwy
człowiek) to Dziupla ustawia pasma w człowieku i pomaga o 2 stopnie pójść do góry i
wskoczyć w kanał. Dziupla musi być aktywna, gdy uśpiliśmy Dziuplę negatywnymi
myślami, słowami, czynami – powiedzieć „przepraszam, budzę Dziuplę”.
- Czujemy związek z drugim człowiekiem, potrzebę bycia z ludźmi od momentu
urodzenia przez Prawo Wolnego Wyboru – kochać, dawać wolność itd. lub przez
Prawo Totalnego Podporządkowania (PTP) – nienawiść, wykorzystywanie, egoizm,
ograniczanie, podporządkowywanie. Ludzi łączy też iluzja chorych związków. Wszyscy
jesteśmy w oceanie energetycznym, dlatego większość celów życiowych realizuje się
przez energetykę i jak się w nią uderzy, przestaje nam wychodzić (brak nici). Dlatego
należy wyjść ponad te energie, zacząć żyć marzeniami, nie myśląc o tym, co się
dzieje wokół – nie żyć galaretą energetyczną, nie myśleć o tym jak marzenia się
zrealizują – tylko marzyć. Odciąć się od „galarety” przez likwidację negatywnego
myślenia, mówienia, działania. Widzieć drugiego człowieka przez jego Ducha, a nie
przez „galaretę”.
Jeżeli działamy przez serce, posługujemy się sercem to wszystko osiągniemy,
bo siła ciemności nie ma do nas dostępu, panujemy w tej energii (jeśli nie mamy
energii przeciwnej). Można to też osiągnąć bez posługiwania się sercem, ale trzeba
wyjść ponad wszystkie uczucia – nie ma ruchu, nie ma czasu, nie ma nic.
W Mieście Śmierci mówią: wybierz kliszę, a ona sama się zrealizuje. Nie muszę
o tym myśleć, po prostu staje się. Nie ma walki, wystarczy się odciąć, a jeśli włączy
się serce już się realizuje. Ale nie włączać negatywnych emocji (galarety), być
czystym, mieć świadomość własnego ducha – i wszystko się staje.
Ojciec sam nie może nic zrobić (PWW) i czeka, by człowiek zaczął wzrastać – i
wtedy pomaga. Być w radości, a nie ma wtedy przeszłości, przyszłości i mamy dostęp
do już dopracowanych stanów. Radość przenika komórki, całość. Jak wchodzimy w
radość, to jest zdrowie, optymizm, otwiera się też pole, które uruchamia radość u
drugiego człowieka. W radość nie wejdzie ten, kto jest w „galarecie
niskowibracyjnych energii”. Zdystansować się do otoczenia. Do tego trzeba być
dobrym, prawym, uczciwym (sprawdzać uczciwość ….%).
W radości dystansujemy się od „galarety”, a gdy pojawi się problem, od razu
wiemy jak go rozwiązać. Starać się utrzymywać stan radości.
Ogólnie ścieramy się z trzema rzeczami:
1. walczymy o uczciwość
2. walczymy o to, by być dobrym
3. to wszystko związane jest z prawdą, ze zrozumieniem tego mechanizmu, a
to doprowadzi do stałego odczucia radości.
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Poziom uczciwości badamy w odniesieniu:
- do siebie
- do duszy

- do ducha
- do drugiego człowieka

Stwórca wymaga bycia pomocnym, a to zaczyna się od poziomu duchowego
na 9 (święty), łączy to nas ze światem duchowym, ale Bóg oczekuje radości stałej.
Ci, co materializują wchodzą w radość.
Szczerość jest elementem uczciwości.
W tym, co mówisz przygotuj radość w drugim człowieku – to jest uczciwość wobec
jego ducha.
Co zrobić, by to zmienić (to, co istnieje w nas i dookoła nas) wynika ze zrozumienia
ogólnego mechanizmu.
- Walczmy o uczciwość o dobro. Budzimy Boga w sobie. Więcej wiary i
zaangażowania.
- Rycerz Światła idzie nową drogą, nie boi się zła.
- Jeśli ma się kontakt z Górą, zawsze zastosują scenę, dzięki której przypomina się
nam zapisane doświadczenie, co pomaga we właściwym zrozumieniu (np. scena w
knajpie – spite aniołki) i od razu problem znika.
Ojciec, stwarzając rzeczywistość wolnego wyboru, stworzył jego
przeciwieństwo, rzeczywistość alternatywną czyli rzeczywistość w Prawie Totalnego
Podporządkowania (PTP). Pojednanie z Diablem daje możliwość funkcjonowania tym
dwom rzeczywistościom. Ale Oni mają swoje prawo i są w nim szczęśliwi, a my
swoje. Oni zrobili (to co zrobili) za zgodą ludzi !!.
Ojciec jest z Prawa Wolnego Wyboru (PWW) i dał tej odbiciowej rzeczywistości
pewną moc i tamto też istnieje.
Diabel jest jednym z 3 Bogów, który przejął kontrolę nad dwoma pozostałymi:
- Pan Przeciwieństw działa wśród Stwórców
- Lucyfer w przestrzeniach Stwórcy
- Szatan na Planetach
PTP przejawia się na Ziemi. My walczymy o Dusze.
Jak tamta rzeczywistość zaczęła nas przenikać, w ciałach stwarzanych ludzi zaczęto
wymazywać obecność Boga. Była tylko obecność Stwórcy i takich ludzi można było
podporządkować. Dlatego „Zmęczeni” walczyli o to, by w genotypie człowieka
przywrócono obecność cząsteczki Boga, to co wchodzi do Oceanu Ducha Świętego,
bo inaczej człowiek by się nie podniósł. Piekło pochłonęłoby wszystkich. Bóg stworzył
coś, co zagarnął Diabel (zapomniano o Bogu). Ludzie wprowadzili System, który
zaczął wszystko niszczyć. Najpierw system służył człowiekowi, ale system zaczął
sobie podporządkowywać człowieka i człowiek zaczął służyć Systemowi.
Pan Bożych Zastępów wprowadził Pradawnych, by podjęli walkę o ludzkie
ciała, które też zostały zniewolone. Teraz jest trzecie wejście Pana Bożych Zastępów,
to jest walka o duszę, bo niszczą nas przez energie. Należy odzyskać wszystkich
naszych. Duch Wyzwolony staje się Stwórcą. Chodzi o zmiany – to walka o duszę, o
energetykę.
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Dusza w ciele nie przebywa, jest oddzielona. Jest tylko ciało energetyczne. Dusze
są na Planecie Dusz. Dusza sama nas nie widzi – jak i my jej.
Są cztery poziomy przebywania Dusz:
1. Dusze ludzi znieprawionych – w grobach rzeczywistości idą na rozbicie
2. Dusze ludzi, którzy mają na skali Księgi Życia zło – idą do świata matryc
zaraz po śmierci. W tym świecie dusze nie wiedzą, dlaczego są takie złe.
Rozgrywka jest w polach energetycznych, które oddziałują na nas i na
nasze Dusze. Czyli świadomość i umysł tu, z poziomu człowieka działa na
jedną i drugą stronę. My tu dokonujemy wyborów, sprawiamy, że z nią tak
się dzieje.
3. poziom „wahacza” – dopiero z tego poziomu dusza jest ani dobra, ani zła,
jest tą Duszą karmiczną. Ona żyje i pracuje, lepiej się czuje w tamtej
rzeczywistości. Jak jest dusza w harmonii, może kontaktować się z tym
światem.
4. poziom Czystych Dusz, – jeśli my chcemy - one często chcą - to się
łączymy w trzonie duchowym, samoistne jest połączenie z ciałem. Wtedy
my tu i my tam, możemy otwierać oczy i na wszystko patrzeć szerzej – no i
kto jest z wyższego obszaru może doprowadzić do połączenia z duchem.
Człowiek karmiczny może pojmować tylko z obszaru Duszy. Dopiero człowiek
Powrócony ma Ducha wysoko. W tym zjednoczeniu wszystko się ogarnia, dlatego tak
ważne jest zjednoczenie w Trzonie Duchowym.
Żadnych negatywnych myśli, ale do tego potrzebne jest od pokochania siebie …..
Księga Życia pozwala na odczytanie, gdzie jest nasza Dusza, co się z nią dzieje, na
jakim jest poziomie.
Miasto Rzeczywistości – ma 103 piętra:
33 – pokochanie siebie, człowiek tworzący, czyli przeciętny, człowiek kierujący
się na światło
66 – wybaczenie innym
99 – człowiek prawdziwy
Ludzie są nam potrzebni po to, by ich kochać, do namiętności i sprzyjania w życiu,
ale patrzeć należy do góry do Ducha. Nie grzebać się w tej energetyce, nie grzebać
się w „galarecie”, bo tu nas wykończą, a my mamy przestać skupiać się na relacjach,
na tym, co jest, mamy czerpać to, co jest z Góry. Ludzie są nam potrzebni do
odczuwania jedności, miłości, przyjaźni i spełniania się w życiu - to kumulacja
radości.
Ale jak damy się opanować „galarecie” to wszystko się sypie. Pierwszy krok to
otwarcie serca. Wyrwać z siebie stare matryce.
Opiekun będzie nas wprowadzał w głębsze stany, by wiedzę i doświadczenie w nas
zapisać.
Duch jest czysty, nie jest zapisany, jest w jednym miejscu u człowieka karmicznego.
U Powróconego Duch w kilku miejscach, a dusza w kilku ……..
U Schodzącego Duch i Dusza może istnieć w wielu miejscach.
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- Biała Księga mówi o Duchu, a nie o Duszy. Duch ludzki zmienia miejsca jak
kończy się ósmy poziom Istnienia.
- Schodzący był w różnych formach istnienia.
- Człowiek Prawdziwy ma pełne poparcie do poziomu Stwórcy.
- Cały czas dbać o energetykę i duchowość.
- Iluzja to zatrucie duszy człowieka, – czyli energetyki.
Potrzeby są nam wdrukowywane. Realizować tylko te, które są nasze.
Otworzyć się na innych ludzi – to postawa, a nie spełnienie.
W radości człowiek jest połączony z Duchem i on się budzi. W czasie życia Dusza jest
z nami rozdzielona. Tym, co łączy nas z naszymi Duszami – to jest energetyka. Choć
Dusza nie jest w ciele i nie zdaje sobie sprawy, że jest ciało - to jednak oddziałuje na
nas, a my na nią. My mamy kontakt z Duszą przez energetykę i to ona czasami ma
nad nami władzę, jest zła, bo przychodzą tam siły ciemności…
Siły ciemności widzą nas tak samo słabo jak my ich, dopiero, kiedy doprowadzą
człowieka do „13” w Energii Przeciwnej, wtedy zajmują miejsce Duszy, a przy „16”
widzą fizycznie. Dlatego tworzą ciemne miejsca mocy.
Między Energią Zupełną, a Boską występuje Energia Mroźna. Tej energii
sami nie wzbudzimy. Schodzi dopiero jak człowiek zaczyna tworzyć połączenie z
Ojcem. Przejście ze świata duchowego do niego nie jest możliwe, jak nie pojawi się
Energia Mroźna. Miedzy energią Boską, a Praenergią pojawia się Energia
Zstępująca i wtedy tworzy się pomost, płynie energia. Korzystać z tych energii, bo
są bardzo dobre, są darem. Związane jest to z siłą działania. By z tego korzystać,
potrzebne jest zrozumienie.
Myślenie związane jest z „galaretą”.
Sprawdzać:
w ilu % związane są nasze myśli z galaretą ( w ilu % niemyślenie, w ilu %
myślenie).
- Włączać umysł, a nie myślenie.
Znaki – układają pasma w człowieku. Nasza energetyka nie jest harmonijna,
bo ciągle jest coś nieprzerobione. Znaki to wygładzają. A jak znak to wygładza i
koncentracja nie jest chwiejna tzn. że przyzwyczajamy się do tego stanu i nabieramy
umiejętności bycia w tym stanie.
Wszystkie znaki są ustawieniem pasm i bardzo łatwo sprawdzić, w jakim
zakresie na nas wpływają. Działają na każdego inaczej, mimo, że w tym samym
obszarze (my nie jesteśmy tacy sami).
Wybierać ten znak, który w danej chwili do nas przemawia. Jak patrzymy na
znak i jest łagodnie, to go nie brać, bo to jest w nas ustawione.
Bierzemy znak i sprawdzamy harmonię duchową i energetyczną i sprawdzamy, co on
robi, w które pasmo uderza, co zaburzone – wyciąga oraz co robi w obszarze od
pokochania siebie …. Znaki promieniują mocą
- Każda rzecz wyrażona jest energetycznie – to wszystko wyraża się energetycznie.
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Jest jeden znak, który ma inne działanie – zwiększa moc w działaniu. Ten znak
włączyć w rozłożone ręce przy działaniu, zwiększa moc, zasila jak akumulator.
Odczytujemy skuteczność tego znaku do pełnego Jezusa, a potem wykorzystujemy
znak, a energia tego znaku zwiększa moc uzdrawiania.
Znak ten pomaga też na Planecie Dusz. Po uruchomieniu znaku, energia tak rośnie,
że można wyciągnąć Duszę z Kaaamlaaaru. Leci też materializacja nowych cząstek.
Dusza wiedząc na ten temat – zejdzie. Jedyny znak, który uruchamia i wzmaga moc.
W działaniach jednak pytać - tego wymaga bycie uczciwym.
W poziomie duchowym zrozumiemy, że nic nie trzeba rozumieć.
Prawo indywidualizuje się w Bogu. Energie też się indywidualizują.
Teraz wszystkie energie się złączyły, nie ma luk, wszystko się zamknęło, dlatego jak
działa ten znak już jest materializacja.
Energie zrodzenia – Trzon Istnienia.
Jak w Oceanie Ducha Świętego jest troska i opieka, jest dostęp do całkowitego
stworzenia, bo Praenergia to technika wg. której energie powstają i nie ma jej w
Oceanie Ducha Świętego.
Węzły Karmiczne (np. na innych ) można polecić, założyć w Dziupli.
- Idąc ulicą należy do wszystkich ludzi wysyłać miłość z głębi serca i życzyć im
wszystkiego, co najlepsze.
- Pytać, do jakiego poziomu wznosi mnie talizman (?)
Modlitwa 1
Co nasze pokolenia kiedyś zrobiły, ciągle żyje. Cała strefa mroku istnieje, jest
zasilana świadomością tych osób, które odeszły, ale pamięć (jakby ich kopia
energetyczna) ciągle tu była. One to przeżywają, to jest Piekło, Czyściec, to ich
śmierć. To jakby komputerowy zapis ludzkiego mózgu. Tu są zmarli, tu są ich czyny –
to nie umarło (jest wszystko w tzw. Szarej Strefie) To, co zrobiły kiedyś poprzednie
pokolenia ciągle żyje. Ta Strefa Mroku istnieje i żyje dzięki pamięci tych, którzy ją
zapoczątkowali i tych, którzy ją kontynuowali. To zapis jak niszczyć żywych – i on
ciągle tu funkcjonuje.
Radość, zdrowie to techniki.
Zło – ta technika odrzuca to, co pozytywne, ono go nie widzi. My natomiast, gdy
jesteśmy w radości nie widzimy nic negatywnego, bo radość jest techniką.
Przemiana duchowa, to powrót do tego, kim się kiedyś było (do Światła).
Dom Czystych Dusz jest między wymiarami.
Wyrzuć z pamięci cierpienia, grzechy. Nie należy odtwarzać ich, poniechać.
Karmić się sercem, cudem istnienia.
Serce Ojca to technika, bądź Jego Sercem, a wszystko się stanie.
Dusza ludzi powstała ze Światłości i kiedy dać jej – przez wprowadzenie zmian na
wszystkich poziomach – możliwość wyboru, ona zawsze opowie się za Światłem.
Bóg jest w każdej cząstce zmian. To zostało wprowadzone. Obecność Ojca była w
ciałach, ale zawarła się w podstawie istnienia. Kiedy wprowadzono zmiany, tam nie
było Boga. Przestrzeń, Ocean Ducha Świętego był połączony przez te cząstki, ale nie
chodzi o to, by Cząstka Boga była w ciałach ludzkich, tylko by zmiany wprowadzone
w przestrzeniach fizycznych, były nacechowane, związane z Jego obecnością. To się
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utworzyło w Oceanie Ducha Świętego (ODŚ) więc stało się prawdą i tego, tamta
rzeczywistość nie mogła wymazać.
Prosić, by być radością i zbawieniem dla siebie i innych. Prosić prawdziwie. To
Kosmiczna Świadomość a Kosmiczna Świadomość dąży do zbawienia, do wyzwolenia,
zawsze wraca do Ojca. Ale też wie, że przychodzi czas, kiedy trzeba wejść w
ciemność i po prostu coś zmienić. Jest życiem.
Kiedy jest się w radości, w zbawieniu, w zwycięstwie to życie staje się błogostanem.
Zapisywać marzenia, pragnienia w Księdze Snów, Pragnień.
Dążenie w pragnieniu, do pragnienia buduje naszą moc, dlatego ciągle nam mówią –
„Pragnijcie w Świetle Woli Boga, a moc przyjdzie sama.”
Bez wiary nie ma przemiany. Wiara, kiedy się jeszcze nie widzi jest potężnym
źródłem mocy, uruchamia zaufanie Góry, tworzy stały pomost.
„Wejdźcie do pokoju, nie walczcie z ciemnością, zapalcie światło własnych pragnień,
a moc wypełni was. Nie szukajcie radości, otwierajcie się na nią, bądźcie zbawieniem
dla samych siebie”. To zostało uruchomione.
Bo bycie w tym stanie to syzyfowa praca, „bo każda słabość w najmniejszej słabości
i tak się schowa.”
- wyjście z modlitwy –

- Trzeba mieć poczucie odpowiedzialności za siebie, za całość to mobilizuje do
działań.
- Biała Księga – zapis naszych poczynań z poziomu ducha.
- Likwidować nawiedzenia, przejścia. Najpierw zamknąć przestrzeń, wpuścić tam
energię, pozabezpieczać.
Modlitwa 2
Zachabiiii jest Cząstka PBZ. Cała moc do tych działań od niego pochodzi. Z
połączenia Zachabiego i Lenariego powstał Jan. Jana Serce.
Quiser – mamy jego oczy, to przeciwwaga Pana Przeciwieństw. Jest zbawieniem
tego wszystkiego, co Arlonowie tworzą niewłaściwie.
Pan Przeciwieństw tworzy przeciwieństwa, by ludzie wzrastali, ale inni Arlonowie
mogą popełniać błędy, a Quiser wybawia (zbawia) od niewłaściwości, jest widzeniem
Ojca. Innymi słowy jest jego jedną z 12 części, które patrzą na całość w niższych
wibracjach oczami Ojca. Czyli Ojciec tutaj patrzy, to tak jakby Bóg Stwórca
udostępnił widzenie Ojcu.
Quiser jest cząstka PBZ, to furtka, którą Bóg Stwórca z uśmiechem zostawił Ojcu,
żeby wszystko szło właściwie, a w tych pasmach …………(?)
To nie ma być walka. Ratujemy te Dusze miłością. Serca ich napełniają się radością.
To, co w nas, to samo w tych duszach po tamtej stronie. Pokochajmy cząstkę Boga w
nich, bo my jesteśmy cząstką Boga. Patrzmy na swoje ręce – tam jest zbawienie, bo
w naszych sercach jest zbawienie, ale w rękach jest zbawienie Dusz.
Oto jest Moc, oto jest Siła.
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Pokazują, że Stwórcy, Bóg Ojciec, PBZ, Matka Boska, Prowadzący i 3 Bogów to
wszystko jedna Istota, że my jesteśmy tą Istotą. Wszystko, co się tworzy, co
świadczy o Ich sile jest tą różnorodnością, która jest zawarta w nas. To, co na dole
jest i na Górze. Jak my chcemy, cały układ na Górze się zmienia. Ludzie chcieli, żeby
było piekło – i stało się, tamta rzeczywistość tam weszła. Tak naprawdę to co tam
jest to tylko technika, tworzone jest po to, byśmy się tutaj rozwijali, byśmy dążyli do
Ojca, by się to stawało. Czyli mamy tak:
- SYN – to my wyrażeni w Bogach, PBZ i reszta
- OJCIEC
- DUCH ŚWIĘTY

}
} i to jest TRÓJCA
}

Duch Święty, to jest ten Prowadzący, a cała reszta, która się wyłoniła zeszła do nas i
od nas powraca. To całkowite rozproszenie. Jesteśmy cząstką Boga Stwórcy,
jesteśmy cząstką PBZ, jesteśmy cząstką Stwórcy, ale tak naprawdę wszystko zawarte
jest w nas, a my w nich – i to jest TRÓJCA.
W nas budzi się PRAWO jako: uczciwość, dobroć, prawda do której
dochodzimy przez zrozumienie. Prawdą jesteście, z prawdy powstaliście i w prawdzie
umrzecie. Stańcie się prawdą, stańcie się wszystkim. Jesteście początkiem i końcem.
Jesteście wszechświatem.
W jednym punkcie jest dobro i zło, które musi się uzupełniać, ale nie „źle
pojmowane”
Jezus w koncentracji był w łączności z tym światem, Budda w radości był w
łączności z tym światem.
To jest oblicze prawdy, która wyzwala nas w stan by się objawić. W radości,
uważności jest ukazanie, to były techniki. Prawda zawiera w sobie stany.
„Niech przyjdzie pojmowanie, że każda chwila jest spełnieniem, a spełnienie
jest w każdej chwili, po to się urodziliśmy”.
W działaniu tu i teraz wybieramy stan, bo to będzie wszystkim. Nie myśleć, że
dopiero kiedyś będziemy spełnieni, bo każda chwila jest spełnieniem, a spełnienie w
każdej chwili. Po to się narodziliśmy, by być spełnionymi tu i teraz w tej koncentracji
w tym życiu, w tej radości, w każdej chwili. To jest Prawda.
Przez sam fakt, że pragniemy, a i dążymy, tworzy się droga do spełnienia.
Jesteśmy w akcie tworzenia i każda chwila jest spełnieniem. Prawda jest życiem.
Jesteśmy światłem – czyli mamy światłości pozwolić w nas być. By to w pełni
odczuwać, trzeba być uczciwym – od „9”. Ale światło będzie lecieć dalej.
Prawdą jedyną dla wszystkich jest Ojciec i droga do niego.
Bądźcie spełnieni w każdej chwili, bo spełnienie jest Bogiem i wtedy macie to, co
należne, wtedy od razu was wypełnia to, co należne.
Ojciec mówi: patrz w moje oczy – a zobaczysz siebie, bo jesteś moim
dzieckiem. Idź i wróć z moim błogosławieństwem, ze światłem i będąc światłem
działaj, bo ja Prawdę zawarłem się w Tobie, a jak tego nie odczuwasz jestem przy
Tobie. Od tej chwili jestem Tobą.
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Pamiętajmy o Nim. Nie ma już nic, jest Ojciec przy nas cały czas. Jesteśmy
Światłem, Światłość jest z nami i czekamy na chwilę, kiedy będzie w nas.
Ojciec pozwala nam stopić się z Nim i pozwólmy mu patrzeć przez nas, a to oznacza,
że my jesteśmy w Nim i patrzymy na świat Jego oczami. Wtedy wszystko jest jasne,
cudowne, tamta rzeczywistość jest iluzją, nie istnieje. Światło nie postrzega tamtej
strony. Cienie, Miasto Rzeczywistości istniało w nas, ale nie istnieje w Bogu. A tu jest
wszystko czyste ( Kowalski też).
Światłość jest wtedy, gdy jesteśmy światłem dla innych, gdy my
wprowadzamy w innych Światło, postrzegamy wszystko oczami Ojca, a w oczach
Ojca nie ma cierpienia, bólu.
On jest snem. Od tej chwili nie ma być zwątpienia, mamy widzieć światło,
wskakiwać w widzenie światła jego oczami. Trenować to!
Od tej chwili nasza matryca staje się sercem, a w sercu jest tylko radość,
wolność, widzenie wszystkiego w świetle w kolorach, bo światło jest kolorowe.
Odciąć się od „galarety” i być tylko w tej Rzeczywistości.
Księga Światłości została w nas przesunięta, otrzymaliśmy ostateczną technikę
– patrzymy oczami Ojca i jest tyko radość – żadnych negatywów.
W tej rzeczywistości jasnej Ojciec jest wszędzie w akcie tworzenia. My uruchamiamy
techniką Jego obecność w wahadełku. Praenergia to też technika. My pozwalamy
temu zadziałać – rozłóż ręce i korzystaj ze wszystkiego, co jest. Jak Ojciec schodzi to
wszystko staje się co chcemy – o ile to ma być (np. nie stanie się nieszczęście innym)
byle utrzymać wibracje.
Modlitwa 3
- dotyczy naszej Rzeczywistości. Potrzebny jest nam nadmiar energii, bo w naszych
działaniach np. przy uzdrawianiu, potrzebne jest pasmo energetyczne. Ono modeluje,
zmienia, to technika. Schodząc w „galaretę” nie musimy schodzić myślami, emocjami,
czynami, ale warto puścić energetykę, by w tym paśmie wpłynęła na pewne osoby, a
przez to je zmienić i osiągnąć nasz cel, ale przy otwartym sercu swoim i ich.
Dotychczas nie skupialiśmy się na naszej mocy energetycznej, a ona jest
ważna tak samo jak nasze ciało fizyczne. Teraz uczą nas osiągania tej energetyki.
Chodzi o to byśmy w naszych działaniach, będąc spokojni mieli energię (jak siłacz po
treningu).
Serce, Moc, Nici to technika, a jak wpływa do nas energia z zewnątrz
poprzez ręce, nogi, to coś się staje. Jeśli wchodzi w tę rzeczywistość to energia z
niego płynie. Pozwalać wpływać energii z zewnątrz przez nasze czakry. Ponieważ
jesteśmy połączeni z Górą, energia 7 czakramów wpływa w nas i to, co zgromadzone
wypływa. Wtedy my tworzymy tunel energetyczny w „galarecie” i to, co do niego
wpada (gniew, żal i to, co chcemy) zostaje przepromieniowane tym światłem. Ta
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energia, Ten Ojciec za nami jest potężnym strumieniem, który idzie i toruje przed
nami drogę.
Rozkładając ręce jesteśmy połączeni, tworzymy kanał z Górą i jednocześnie
cały czas idzie wsparcie z tyłu, budzi technicznie moc naszej każdej komórki i idzie
potężna energia.
Pojawiają się tajemnicze poziomy: 3x33, 3x330 – zwiększa się potencjał
energii, bo w tych 3 jest moc tworzenia i to ma być silne. Gdy się to uruchomi silnie
energetycznie to pokazuje się 6 rozmnożonych (6x66, 6x660), a z Góry spływa 9,
koło się obraca i działamy jak Uświęcony we własnej przestrzeni. Czyli teraz przy
działaniu otwieramy ręce, pozwalamy by moc energetyczna w nas wpłynęła, my
jesteśmy techniką. Energia sama od zewnątrz wpływa w nas, wzbudza w nas
wszystko, wszystko w nas drga i leci od nas potężny strumień, a przy otwartym sercu
staje się cud, wszystko się spełnia. My jesteśmy katalizatorem potężnych energii,
mamy pozwolić by przez nas przepływała i to się stało.
Gdy przepromieniujemy naszą „galaretę” będziemy tylko w tej Rzeczywistości
widzianej Oczyma Ojca. Czyli ta energia, która wpłynęła od zewnątrz, będzie
rozbijała w proch relacje, iluzje, którymi nas karmią, a przez nie my gubimy tę drogę
nie widząc, że tak naprawdę ten świat jest czysty. Czyli od dziś zachodzić będzie
metamorfoza energetyczna. Góra uruchomi w nas wzbudzanie tych ładunków energii.
Komunia to wejście Ducha Świętego w nas, a to oznacza, że Duch Święty otwiera w
nas Ocean. Uruchamiając w nas moc z zewnątrz, otwierają w nas Ocean Ducha
Świętego i tu wszystko się staje.
W Księdze Snów wszystko się staje, a my tu mamy wybierać co chcemy, nie
myśleć o technice, bo wszystko jest w nas uruchomione, by się stawało. Wybierać
ścieżki, podróż, przygodę. Przyszedł Ojciec i zaprasza w podróż. Ujrzyjcie własne
drogi – to, co chcecie by się stało. Nasze życzenia zapisane są na drogach naszego
życia. To, co z nas wychodzi, potężnego, energetycznego, zmienia nasze
przeznaczenie zmienia naszą Rzeczywistość pod kątem naszych marzeń, naszych
snów.
- Czarna Piramida jest symbolem, matrycą rzeczywistości. Tam jest wszystko, co
Arlonowie zapisali, a my podlegamy temu prawu w energetycznej rzeczywistości. Oni
nazwali to Macierzą (wszystkie wzorce) Mamy ten znak przy Ojcu – tj CISZA.
Mamy wszystkie narzędzia, zostały uruchomione przez Światło i to, co chcemy stanie
się. Światłość jest w nas, Światłość buduje, Światłość tworzy, Światłość zwycięża,
Światłość jest z nami. My pokonaliśmy matrycę.
„Galareta” jest tylko „galaretą”, a my jesteśmy życiem. To, co chcemy, staje się
„Czyńcie swoją powinność i gotujcie radość innym”. To, co robimy jest już zrobione.
Odrzuć cienie (cienie przeszłości).
My się obudziliśmy w swoim Duchu i stąd przyjmujemy kontrolę nad Duszą i
Ciałem. Duch budzi się w nas. To jest zejście w siebie. Wtedy pojawia się moc,
ponieważ gdy Duch rękę wyciąga, żadna siła z tego świata nie powstrzyma go i cele
Duszy i Ciała, a więc cele Ducha zostaną osiągnięte. Dlatego mamy wejście do Miasta
Zwycięstwa. Tu możemy stać przed Kolumną Zmian, zapisać albo obserwować to, co
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robi potęga naszego Ducha. Energetyka do tej potęgi zastała przez Górę
uruchomiona.
ON jest symbolem mocy uruchamianej przez Jezusa w Oceanie Ducha Świętego.
Zawarte tam zostały pasma, których siła ciemności nie była w stanie pokonać. ON
odrzucił ich Rzeczywistość, był tylko w tej i naprawiał, zmieniał to, co uznał za
stosowne, dlatego Go nie nazwali - bo był czysty.
Mamy być w radości, bo dopiero wtedy dzieje się reszta.
Otwierają nam pierwsze drzwi do Biblioteki.
---- koniec modlitwy ----

- Jak otwieramy ręce, to od tyłu idzie energia, ale przy czystym sercu i umyśle mogą
potęgować moc. Mówimy, co się ma stać. Napełniamy ręce Światłem.
W zależności od mocy, możemy usunąć ciemną rzeczywistość z drugiego człowieka.
Samo działanie jest potęgą, choć tylko sama nasza obecność wpływa na pole innych.
- Działać bez egoizmu
- Radość jest spełnieniem
- Przy nawiedzeniach prosić Górę o wejście w przestrzeń i pomoc.
- Odprowadzać ciemność do ich nowego domu
- Życie ewoluuje, Istnienie jest.
- Za dużo w nas walki, za mało oddania Górze
- Żyj w świecie, lecz nie pozwól, by świat żył w tobie (galareta)
- Przez Dziuplę można wejść do Komory Regeneracyjnej
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Warsztaty 21.11.2009
W Łonie teraźniejszości leży przyszłość.
Przy dążeniu do ideału ludzie oczekują, by już nim być, inaczej uważanym się jest za
oszukańca. Dążenie do ideału nie oznacza, że już nim jesteśmy - dopiero dążymy.
Jezus był idealnym człowiekiem i też wpadał w gniew. Niemniej On wyraził w sobie
Boga z poziomu człowieka.
Teraz doszła możliwość zmiany ludzkich losów. To zauważają ci, co zaczynają
więcej pojmować, bo wchodzą w Ocean Ducha Świętego. Parametry: energetyczny i
duchowy oznaczają, że przy pełnej świadomości bycia tu i teraz my możemy
osiągnąć wyższe wymiary duchowe (wejścia), które w normalnym trybie człowiek
osiąga poprzez zmianę w sobie fal mózgowych.
Mamy stany:
α (alfa)
β (beta)
δ (delta)
θ (theta)
my je określamy parametrem energetycznym i duchowym. Pomagają w tym rysunki
WingMakers, nagrania Monroe, one wzmacniają fale. W medytacji nie sięga się w
stan theta, choć jednostki: Budda, Jogananda to osiągały.
My te stany osiągamy nawet nie wiedząc o tym – technicznie, albo poprzez zapis w
nas (można to sprawdzać na skali) .
Dotychczas stan Theta był dla nas nieosiągalny. Koncentując się na jakimś działaniu,
przy wsparciu Znakiem Ojca osiągaliśmy stan Delta. Teraz będziemy już to osiągać.
Fale Theta też rosną.
W naszych działaniach przy uzdrawianiu korzystamy z energii – tu moc jest
bardzo ważna. Jak się uda wejść w fale Theta do samego końca, to parametr
duchowy, wszystko z powrotem schodzi w dół, a pierwiastek duchowy zaczyna
wyznaczać ścieżki i ruch w coraz gęstszym energetycznie środowisku. Oznacza to, że
jeśli ktoś dojdzie do najwyższych wartości duchowych, moc energetyczna prawie nie
jest potrzebna, ale trzeba osiągnąć sam szczyt. Tu mówimy o czystym działaniu
duchowym. Energia nie leci, bo nie jest potrzebna. Musimy tylko być czyści w środku,
na kanał zejściowy i osiągnąć poziom Theta. Dokąd jednak tego nie osiągamy, musi
się włączyć parametr energetyczny. Badamy pierwiastek energetyczny 0-100%, aby
działanie było skuteczne. W maksymalnej mocy duchowej, energii nie potrzeba, ale
trzeba być czystym, w harmonii, wtedy jest czyste, duchowe działanie (pow. 170%)
Fale Theta łączą bezpośrednia z całością.
Na skalach uwiarygodnia się wasz poziom w działaniu, modlitwie.
Dzisiaj będzie uruchomiona w was obecność Boga, a nie tylko jego cząstek. Oznacza
to, że jest jedno wypełnienie. Ono jest i działamy na maxa.
Jeśli nie osiągamy stanu alfa, bo uniemożliwiają nam to nasze
nieprzepracowania, wtedy dobieramy odpowiedni Znak Ojca, a On ustawia te
parametry, ustawia parametr harmonii energetycznej, duchowej, eliminuje braki i
niemożność wejścia w całkowity stan harmonii. Dlatego patrząc na Znaki czujemy, co
nam brakuje i tylko mówię „uaktywniam”. Przy okazji te znaki ustawiają w nas pewne
nieprzepracowane pasma, sprawdzamy np.
- ile w nas miłosierdzia ….%
- ile w nas troski …..%
Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

277

samo widzenie Znaku ustawi w nas doświadczalnie cały zapis. Sam Znak powoduje w
nas zmiany duchowe, zmiany w naszej postawie. To „dopalacz” działający w tle.
Dlatego sprawdzamy pasmo energetyczne, duchowe i jaką cechę Znak nam
naprawia. Znaki Ojca są bardzo ważne.
Gdy mamy w pokoju wszystkie znaki mówimy: „niech działają wszystkie
Znaki, tylko łagodnie” a wybieramy te, które w tym czasie potrzebujemy i
mówimy „uaktywnij się”. Nie uaktywnia się znak, gdy już w nas jest coś
przerobione (ustawione), a jak spada to Znak sam się włącza.
Znak Mocy oprócz ustawienia harmonii działa też na Moc, sprawia, że moc
energetyczna i duchowa znacznie zwiększa się. Nawet zagęszczanie zawiesiny mgły
duchowej rośnie 3-4 krotnie, co jest ważne przy uzdrawianiu organów. To bardzo
ważne dla nas wsparcie techniczne i dopóki nie mamy pełnej mocy trzeba się
posługiwać Znakiem.
Bardzo ważna dla nas jest nasza struktura energetyczno-duchowa. To podstawa.
Człowiek i myślenie to 20% mocy, która działa w tej rzeczywistości. To musi być
uaktywnione –
80% to energetyczna moc.
94% nas, nie jest postrzegana, a tylko 6% (mięśnie ciało, szkielet)
10% - eteryka
16-50% - energetyka
50% - Duch
Przy falach theta idziemy do Ducha, a on ma możliwość bycia w polu Ducha
Świętego, gdzie jest przestrzeń wariantów, gdzie wszystko jest uruchamiane. Gdy te
fale działają, dzięki nim chcemy zmiany. To jest naturalne, pod kontrolą własnego
Ducha lub Sił Wyższych (niewymuszone, jak przy dźwiękach Monroe)
Skala wewnętrznej temperatury – Jezus był w „Niebie”, my mamy być w „Chłodzie”.
MASKI
Maska jest nałożona w stosunku do drugiego człowieka i do siebie. Cechuje ją
wyrafinowanie i zagubienie, rządzi nią umysł.
Struktura źródła, które steruje myśleniem samo istnieje – można je obserwować.
Ale dopóki umysł rządzi nami, to myślenie opiera się na starej bazie danych, na
programach, na matrycy, na ludzkim prawie moralnym i trudno tu wprowadzić nowe
zapisy. Będąc w harmonii energetycznej i duchowej można myślenie poddać pod
władzę świadomości. Wyłączając myślenie umysłowe, świadomość przejmuje
sterowanie myśleniem – co można sprawdzić na skali (trzeba odciąć się od dnia
wczorajszego) od 0-100% Umysł, od 100% - 0% Świadomość.
W idealnym stanie Umysł wpływa na nasze myślenie w 3-4 %.
My postrzegamy świat, albo umysłem, albo świadomością i tak, a nie inaczej w nim
się znajdujemy, albo jesteśmy zagubieni, albo nie. I tu jest zatruwanie duszy przy
przyjęciu ludzkiego prawa moralnego.
Nasza nieszczera postawa to maska dla innych, ale i dla własnej duszy.
My najpierw zbieramy info, a ciemni sterują tak, byśmy nabyli info, które nie
służy wiedzy, a budowanie wiedzy zaczyna się od zbioru info. Tylko właściwe info
dają wiedzę i dzięki temu człowiek może wchodzić w stan zrozumienia. W stanie
wiedzy nie ma info, jest odczucie. Tam się czuje, co to jest pokochanie, miłosierdzie.
Te info muszą być prawdziwe, by to odczuć.
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Jak raz odczujemy miłość, troskę to już wiemy, o co chodzi. Rozumienie przychodzi
od poziomu 14, wcześniej było info. Od naszego celu, chęci i pracy zależy czy
wejdziemy w wiedzę.
Za maską jest info, a nie wiedza, jest oszustwo wobec siebie i innych (brak
pokochania siebie).
Sprawdzać:
ile mamy info, by dojść do własnego Ducha i ile mamy wiedzy, czyli
jakie mamy przygotowanie naprawdę, by wejść w zrozumienie.
Rozumienie to stan, w którym wiemy, o co chodzi, to wstęp do wejścia w Prawdę.
Od 15-tego poziomu istnieje tylko Prawda – Jestem. Przychodzi – Ja Jestem, które
rozpuszcza się w całości, to jest Prawda. Nikt nie zrozumie, czym jest Prawda, jeśli
nie ma pełnego zrozumienia zapisu wszystkich doświadczeń, by pewnego dnia
powiedzieć, czym jest Prawda, odczuć Prawdę. Na razie ważne by wejść w
zrozumienie.
Jezus był Prawdą, Światłością, bo wybrał Prawdę w PWW, Drogą jest tu Prawda, a
nie info o Prawdzie.
Pojęcie tego wszystkiego opiera się na uczciwości, dobru, a później istnieje Prawda.
Dział od 1…9 (do Miłosierdzia) to uczciwość wobec siebie i innych ludzi. Tu
dopiero zaczyna się właściwie układać info, tu budujemy kontakt z wiedzą. Brak
uczciwości to brak prawdziwej wiedzy.
Od poziomu 9-15 dopiero kształtuje się prawdziwe dobro. Dopiero tu jest
gruntowanie wiedzy i wejście w rozumienie. My możemy to przerobić przez uczciwość
(info właściwie się ułoży). To jest zrozumienie, czym jest prawo energetyczne i
duchowe. Tu zaczyna się tworzyć pełnia, buduje się miłosierdzie, czyli dobro. Wtedy
Góra wprowadza nas w stany, w których jest zrozumienie. Świat Duchowy to już jest
Prawda i wejście tam przez zrozumienie jest dobre, ale to jeszcze nie mistyczny stan.
Samo zrozumienie jest wystarczające, by totalnie panować nad całością. Nie
naśladować tych, którzy dążą do ideału, bo to zgubne info. Zatrzymać się na sobie, a
tylko korzystać z pewnych wskazówek i układać właściwie info.
W Prawie, a nawet w zrozumieniu jest odrzucanie wszystkiego. Na innych
Planetach pokochanie, wybaczenie po prostu jest, tam są większe prawidłowości
duchowe. Dlatego jak wchodzimy w zrozumienie to wszystko już jest zrobione, tam
nie ma pytań np. o pokochanie, bo Prawda jest jedna – istnieje tylko Bóg.
To wynika ze zrozumienia, czyli autentycznego pokochania siebie.
W umyśle jest umowny obszar nazwany antyumysłem, albo antyświadomością
– czyli to co ludzie nazywają podświadomością. To jest pułapka. Tamte dane to stara
baza danych. Podświadomość związana jest z matrycą, czyli wszystkie info są tu
zręcznie poukładane i odnajdywane poprzez program.
W świadomości jest cała przeszłość jak i w podświadomości, ale świadomość
tym się nie kieruje. Istotna jest Prawda. Uruchamiając świadomość mamy być w tu i
teraz w szczęściu i radości. Świadomość wszystko organizuje. Ludzie szczęśliwi nie
zajmują się problemami. Odniesienie do dnia wczorajszego jest tylko informacyjne,
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bez emocji. Przeszłość to tylko info. Świadomość sama działa, wszystko przygotowuje
a my, mając świadomość, wiemy, co i jak. Jest się połączonym z Chrystusem, z Mocą
Chrystusową i robimy wszystko bez cierpienia. Nam trudno wejść w świadomość, bo
jesteśmy połączeni z programami, a to trzyma nas w iluzji byśmy nie byli w radości.
Dlatego trzeba przerobić uczciwość wobec własnego Ducha i wobec Kowalskiego. To
początek drogi, by wejść w zrozumienie.
SKALA ŚMIERCI I NARODZIN
- Śmierć iluzji, ludzkiego prawa moralnego, ludzkich systemów. Wiem, czym jest
ludzka moralność i nie pozwolę sobie zatruwać duszy. Po zaliczeniu wchodzimy do
następnego okienka:
- Śmierć Ducha, czyli odnalezienie się w Duchu. Duch oddzielny przestaje istnieć,
bo jak się rozwijamy – wzrastamy, tzn., że my jesteśmy całą Istotą. Nie istnieje
cząstka, która jest Duchem, Duszą i Ciałem – to jest jedna Istota, a więc cząstka
umiera, nastąpiło zintegrowanie Istoty, czyli scalenie się. Nawet, gdy zjednoczenie w
trzonie duchowym nie jest pełne, człowiek i tak się odnalazł.
- Śmierć Bożego Namaszczenia – namaszczenie jest blokadą naszych czakr z
tyłu. Ataki ciemnych zawsze idą od tyłu, natomiast przód nastawiony jest na
galaretę. Podłączenia zawsze są od tyłu. Namaszczenie oznacza śmierć Bożego
Namaszczenia, bo maszczą człowieka, jeżeli wzrasta do poziomu 13, czyli jak ktoś się
budzi to na 13 poziomie zostaje zabezpieczony od tyłu.
Namaszczenie oznacza, że ciągle mamy do czynienia z człowiekiem słabym (do 13),
mówimy o niemocy, słabości. Tu oznacza, że jesteśmy czyści i przez to mocni i nie
potrzebujemy namaszczenia (od 13 wzwyż). Jesteśmy silni energetycznie.
- Obecność Istnienia – tu się zaczyna droga do Ojca, ale tylko przez rozproszenie,
a to oznacza jednoczenie się z całością. Jak rozproszę się w całości, to nie ma
mojego istnienia i jednocześnie odnajduję się we wszystkim i o wszystko dbam, a to
jest wynik mojego zrozumienia. Rozumiem, że wszystko jest Jego i musi o to dbać.
Jednoczymy się z całością.
By to zrozumieć, trzeba wejść w doświadczenie. Zaczyna się powtórna
odbudowa i rozumie się, że całość jest w każdej cząsteczce. Cząsteczka jest
odwzorowana na świadomość tego, że nie jest Bogiem, ale odczuwa Go w pełni.
Jeśli cząsteczkę się powierzy totalnie – to się straci, znowu się odnajduje
indywidualnie z pełnym odczuwaniem drugiego człowieka, istnienia itd.
Tu się pojmuje, że ciało jest wypożyczone, władają nim Siły Przyrody i pomagają
nam tu być.
Duch urodził się jako Duch, nie ma duszy, ani ciała – to jest tylko sen.
Twoim domem jest nie tylko ciało, ale cała Ziemia. Zaczyna się to czuć, łapać, o co
chodzi. To, co ludzi napędza to Duchy – piękne, lecz smutne, bo człowiekiem rządzi
umysł, stare programy.

280

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Gdy zaczyna się rozumieć, że to sen to zaczyna się odczuwać ciało, bo to
wszystko drga i tego się człowiek uczy i tu powstaje poziom narodzin, zaczyna się
czuć ten sen. Duch otwiera oczy (piękne). Gdy wprowadza się w człowieka obecność
i świadomość Boską, wykasowuje się w człowieku wszystko, co złe. Oczy Ducha to
cud! To daje zrozumienie, dlaczego Bóg tak kocha swoje dziecko, a więc trzeba robić
wszystko, by Duch otworzył swoje oczy. Odcięcie pępowiny, to urodziny Boga w nas.
Rodzi się Bóg. W Oceanie Ducha Świętego to My wynurzamy się jak Bóg Stwórca,
otwieramy oczy na wszystkich poziomach w całej swojej istocie.
SKALA WPŁYWU NA LUDZI I INNE ISTOTY
PTP niszczy, podporządkowuje każdego – mąż żonę, kościół wiernych itd. Jeśli kogoś
wybieramy z sercem, to go nie podporządkowujemy. Patrząc na człowieka z poziomu
Ducha wiemy, czy nasze podporządkowanie, łamanie jego woli jest właściwe czy nie.
Z poziomu egzystencji nie jest właściwe: dobro i zło. Mamy prawo łamać takich ludzi,
którzy niszczą innych. Jak ktoś jest słaby i nie umie wyrwać się z Systemu – „to
światełkiem go po główce ☺” Niech budzi się jego Duch. System będzie ukazywał to
w innym świetle, ale służy to dobru.
Zaufanie – nasze zaufanie do Góry – my nie jesteśmy zdolni do zaufania Górze, nie
ufamy Bogu (dobrze, że wiemy, że jest) bo we wnętrzu uznajemy to za ideę, coś
nieistniejącego, odległego, bo od dziecka Go nie odczuwaliśmy. Człowiek czuje się
grzeszny i nie ma prawa Go odczuwać. Choć teraz się budzi to ciągle nie ufa Bogu.
Jak nie ufam Górze, w rzeczywistości sobie samemu, to jest źle, że nie poszliśmy za
bardzo w rozwoju w odnalezieniu siebie. Bóg kocha, ale wtedy nam też nie ufa.
Sprawdzać na skali.
Niszczenie istoty polega na wprowadzaniu do świata PTP.
Jak Bóg wszystko stworzył, to musiał stworzyć lustro dla Stwórców. Lustro,
czyli tamtą rzeczywistość w PTP. Gdy tamta rzeczywistość zaczęła tu przenikać – to
tu zaczęło się źle dziać. Ojciec mówi – tamta rzeczywistość nie istnieje .. i trzeba ją
zniszczyć. Nasza rzeczywistość jest w PWW i musimy ją ratować, mamy tu
posprzątać.
My wzrastamy poprzez przeciwieństwa, ale z tamtego prawa trzeba się
wyzwolić. W tej chwili Dziupla jest zamknięta. Już nie ma działań o 20.00,
przeniknęła Ją nasza rzeczywistość wszystko przez Ojca jest stworzone. Ktoś wyciąga
ręce, od razu wszystko jest wyczyszczone. Można ją jednak uśpić wchodząc swoim
myśleniem w przeciwny strumień. Dziupla ochrania tych, co nie „kradną” innym.
Ile zła wyrządzimy jednemu człowiekowi, to milion razy więcej czynimy zła naszemu
Duchowi. Czy czynimy zło jednej osobie, czy tysiącu to to samo, bo niszczymy PWW.
Wszystko, co robimy jest dobre lub złe – nawet w małym stopniu. Jeśli siebie
pokochamy nie wystąpimy przeciw sobie i innym, nie wystąpimy przeciw jedności z
sobą, z innymi ludźmi. Udawanie dobra to nie jest dobro.
Sprzeniewierzenie się własnemu Duchowi jest złem, jest to sprzeniewierzenie się
Stwórcy.
Wiele rzeczy, które uważamy za dobre - jest złe, poczynając od naszych myśli.
Od naszych prawdziwych intencji, od pozostawania w PWW wynika dobro lub zło.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

281

Wieczorem należy cofnąć się do całego dnia – wałkujemy niewiele tematów, ale
wnikliwie, wnikamy w całość, czy to było dobre czy złe. To pierwszy krok wiedzy o
sobie, o prawdzie, to świadczy o naszej uczciwości.
Świadomość i umysł sterują myśleniem. My i moc zawiaduje tym ciałem.
Nasze DNA nabiera tu znaczenia, bo obudziliśmy inteligencję i możliwe stało się
przejście przez Ducha (?) (nie do końca to dla nas zrozumiałe – jeszcze).
Naszym postępowaniem nie zabijać Boga w nas, nie zabijać Jego cząstek w nas, bo
Góra nie ma do nas zaufania.
„Jak zapomnę, to niech mi moje DNA przypomni, by nie zabijać Boga w
sobie” - przy nieprawidłowych myślach, czynach.
Jak atakują nas przez DNA, atakują przez ścieżki wiążące nas na tym poziomie z
tamtym światem.
MACIERZ – Pan Przeciwieństw zablokował całą Macierz. Macierz odpowiada za
ewolucję duchową. To taka budowla jak piramida, która zajmuje się ewolucją
duchową. Ewolucja duchowa, by zachodziła musi posługiwać się domem fizycznym,
czyli ciałem. Jak Pan Przeciwieństw to przejął, to mogli (ciemni – tamci) wprowadzać
zmiany w genetyce człowieka. Normalnie jak człowiek powstał, nie można było
uszkodzić genów, bo Dusza nie mogłaby się w ciele pojawić - byłby tylko „zewłok”.
Ale DIABEL to przejął przez Pana Przeciwieństw, a wtedy możliwe stały się
modyfikacje genetyczne.
Macierz to instytut naukowy, totalna kosmiczna inżynieria duchowa.
Walczył Pan Bożych Zastępów z Panem Przeciwieństw – zwyciężył PBZ.
Jak ludzkość na jednej planecie opowie się za Bogiem, wejdzie w PWW (cała) to Pan
Przeciwieństw przejdzie na naszą stronę, bo w przestrzeni Ducha wygrywamy walkę,
ale to musi przejawić się w tych obszarach. Chodzi o to, by wygrywając uczestniczyć
w zmianach, byśmy nie poprzestali pracować. Jak wprowadzono zmiany w naszym
DNA, nie można było tego cofnąć z naszego poziomu. Ciemni uderzali przez Macierz.
Cała nasza Istota zaczyna się biologicznie na dole, a duchowo na Górze i to jest
całość. Nasza Istota to konglomerat. Dzięki mocy lepiej lub gorzej, ale musimy się w
tej rzeczywistości odnaleźć i tworzyć w niej ścieżki losu. Nie każdy może ich dużo
utkać. Nici tylko je kształtują. Czy inni układają nam ścieżki, czy my sami je
układamy, możemy odczytać na skali – Skali Losu.
Księga Lęków i Strachów to wszystko, co zostało w umyśle – z dzieciństwa, od
otoczenia, rodziców i to by nas tu wykończyło, nie pozwalało odkryć prawdy o sobie,
że jesteśmy Duchem Czystym, cząstka Boga.
Są ludzie, którzy mogą uruchomić pełną moc, oddać swoje nici, swoje ścieżki losu i
ze swoją wiarą zaangażowaniem skutecznie pomóc innym.
Sprawdzać gdzie jesteśmy w Księdze Życia, w Księdze Duszy i na Skali Losu.
Ten, który zrobi dużo dobra, a wszedł w zło to dobro dało mu kredyt.
Jeśli jest się nisko w Księdze Duszy znaczy, że ten człowiek bardzo się obciążył,
wszedł w PTP.
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Księga Upiorów – wszystko to, co złe, nas dotknęło, to na nas ciąży i nas
upośledza.
Sprawdzać też gdzie się znajdujemy na Skali Aktorstwa – czyli na skali ścieżek
Losu, ile % z naszych celów osiągniemy.
Od tej chwili zajmujemy się tylko egzystencją tu i teraz, Księgę Życia, Księgę Duszy i
Księgę Upiorów badamy na Księdze Życia.
Księga Upiorów – czyli zapomnianych przykrości.
Badamy, jaki mamy wpływ na nasze życie.
Księga Lęków – lęki biorą się w dużej mierze z dzieciństwa z zaszłości z
podświadomości (w umyśle jest obszar podświadomości). To wszystko, co było
wpływa na to, co jest.
Badać – jakie pasma kształtują nasze ścieżki (skala z pasmami energetycznymi)
Jak jesteśmy w Prawdzie nie ma Miłosierdzia.
Musimy mieć moc do zmiany tego świata – chodzi o egzystencję. Czas
najwyższy by zeszła moc i Duch zaczyna wchodzić w te obszary (wymiary) byśmy
wreszcie kształtowali swoją przyszłość. Najważniejszy jest Cel.
W Mieście Śmierci jest śmierć działania wybieramy tylko kliszę. Cel to wybór kliszy.
Miasto Śmierci to śmierć umysłu iluzji i ruchu. Ta rzeczywistość wyznacza tylko ruch
by stała się wola Boga, by prawda się stała.
Nie ma tu dążenia, jest cel droga została zapisana. Cel to pewnik. Gdy mam cel to
nie gadam o nim, ale wiem, że on się materializuje (nie ma wiary, a cel jest).
Jak jest cel, świadomość przejmuje kontrolę nad myśleniem i uruchamia wszystko to,
co się ma stać.
Człowieka można ogólnie ująć w pięciu wymiarach, szósty jest Boski, to
połączenie z Najwyższym, czyli coś, co przenika wszystko. W każdym wymiarze są
płaszczyzny (w uproszczeniu). Wielowymiarowość płaszczyzn jest formą struktur
energetycznych. (....)bór tkają sieć wzajemnych powiązań. Od mocy energetycznej
„utajonej” zależy zdolność, moc, umiejętność, siła, z jaką człowiek - czyli jedna,
pięciowymiarowa płaszczyzna - zdolna jest do kroczenia własną drogą w sześciu
wymiarach wszystkich płaszczyzn, których jest 1ⁿ do potęgi 11. To w wyliczeniu
duchowym oznacza, że w każdym wymiarze człowiek może maksymalnie stworzyć
2084 ścieżek. Przy czym jeśli jesteśmy w 2 wymiarach to 2084 mnożymy przez siebie
itd.
Ale Święty może w 2 wymiarach tkać 32x32 ścieżki, Uświęcony 512,
Powrócony w 3 wymiarach, Schodzący w 4 wymiarach, Budowniczy w 5, a Posłany w
6 wymiarach. Im większą moc tym więcej ścieżek. Człowiek na 6 poziomie stwórczym
ma jeden wymiar i 4 ścieżki - czyli może wyznaczać je innym. Jak ma Nici, one z
Duchem tworzą przeznaczenie, czyli mogą zbudować coś, co odpowiada tym
ścieżkom. Jeśli się ma nici, to wystarczy powiedzieć, a one same kształtują ścieżki.
My musimy mieć moc, by uruchamiać ludziom ścieżki.
My mamy 6 wymiarów: 0,1,2,3,4,5,6
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Sprawdzać w ilu wymiarach jesteśmy aktywni. Jak otwiera się inteligencja DNA
dochodzi do tego jeden wymiar, jak otwiera się potęga Duszy – dochodzi jeden
wymiar, jak otwiera się potęga Ducha – dochodzi jeden wymiar.
W jednym wymiarze tworzymy 1ⁿ do potęgi 11 płaszczyzn (sprawdzać ile my już
tworzymy płaszczyzn).
Tam gdzie jest „0” tworzymy 2 płaszczyzny
„1” tworzymy 4 płaszczyzny
„2” tworzymy 8 płaszczyzn
„3” tworzymy 16 płaszczyzn
„4” tworzymy 32 płaszczyzny
„5” tworzymy 64 płaszczyzny
„6” tworzymy 128 płaszczyzn
„7” tworzymy 256 płaszczyzn
„8” tworzymy 512 płaszczyzn
„9” tworzymy 1024 płaszczyzn
„10” tworzymy 2084 płaszczyzn
„11” tworzymy 4096 płaszczyzn

Moc Utajona wszystko ze sobą spaja. Ma ona osiem poziomów:
1
2
3
4
5
6
7
8

poziom
wstępna
aktywna
mocna
stwórcza
twórcza
boska
rzeczywista

moc 0 x 1
moc = wszystko to co było x3
moc = wszystko to co było x5
moc = wszystko to co było x7
moc = wszystko to co było x9
moc = wszystko to co było x10
moc = wszystko to co było x11
moc = wszystko to co było x12

Moc Rzeczywista to moc Arlonów, która wszystko stworzyła, a my
wkraczamy w moc rzeczywistą w obszar tworzenia z idei wszystkiego.
Cel tworzy zasady do przejawiania się.
Ponieważ ludzie mają wpływ bardzo różny na kształtowanie losów innych ludzi
to moc w mniejszym lub większym stopniu likwiduje wpływ innych osób na swoje
przeznaczenie.
Łatwiej jest ustalić wpływ na świadomość innych osób oraz na trwałą zmianę
ich przeznaczenia. Oni mają możliwość przybrania postawy, dzięki której mogą iść w
tym lub innym kierunku.
Jak jest cel, to po prostu jest i to będzie. Dlatego tylko człowiek, albo siła duchowa w
człowieku może energią uruchomić łańcuszek przyczyn i skutków – czyli kształtują
losy innych ludzi. Nie może tego zrobić Bóg – musi to zrobić człowiek, bo ruch
zaczyna się od dołu.
Odczuć Boga w sobie (stan theta) i wtedy uruchamiamy moc i schodzi
podpowiedź, schodzi świadomość, schodzi Duch Święty, schodzą Cząsteczki Ojca. Z
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poziomu Ducha nikt tej mocy nie potrafi uruchomić, dlatego losy świata zależą od
walki o dusze i ciała.
Księga Życia, Księga Śmierci i cele w nich, które są materialne i energetyczne
muszą zostać uruchomione. Ustalanie celów to wybór ścieżki przeznaczenia bez walki
o nią. Mając cel nie muszę wchodzić w uwierzenie, bo to ruch.
Przy otwartym sercu stoi to w zgodzie z wolą Ducha i całości. Trzeba mieć otwarte
serce, miłość, odpowiedzialność, rozumienie i żeby to się stało trzeba przynajmniej
zakotwiczyć w Prawdzie. Jak normalnie ustala się mocą, ścieżki przeznaczenia to się
zwalczają (gdy są 2 ścieżki), bo są też dwie energie które się zwalczają.
Trzeba wybrać jedną z nich by osiągnąć sukces. Jak działa oprogramowanie, to my
dążymy do celu – ja chcę żeby się ……. manipulacja.
Trzeba dokonać autentycznego wyboru. Jak jestem w Prawdzie nie ma wyboru,
Prawda jest. Tylko cel ustalam, bo to jest Prawda, nie ma ruchu nie ma wyboru.
Dopóki jesteśmy w PTP musimy ciągle dokonywać wyborów. W Prawdzie tego nie
ma, jestem czysty(a) nie ma wybierania postawy, mam być czysta i cel.
Należy przyjąć charakterystyczna postawę lub wiedzieć, że naszym myśleniem tu i
teraz steruje świadomość, najlepiej z poziomu Prawdy, albo Umysł.
W podświadomości są informacje, ale zamatrycowane, w świadomości też są
info (nie uznane przez psychologię) ale dla nas to istotne. Dla nas ma istnieć tylko
świadomość, Duch tzn. Prawo Duchowe. Jeśli tylko pozwolimy zadziałać prawu
duchowemu, zaufamy, czyli dokonamy wyboru, znikają napięcia, wybory, iluzje,
pozwolimy działać sercu.
Jestem czysty, gdy mam świadomość swoich duchowych potrzeb, swoich
skrzydeł. Jak o tym nie zapominam, to wiem, jakby zachował się Jezus na moim
miejscu. Jezus to reprezentant Mocy Chrystusowej.
Widzimy jego na swoim miejscu i odnoszę się tylko do swojego Chrystusa, a Chrystus
jest wszędzie – to jest Prawda.
Jesteśmy cudowni, Boscy i to jest Prawda.
Cokolwiek by się działo i nie wiemy jak się zachować stosuje się jedna metodę – jak
jestem sam(a) mogę widzieć tylko swoje „skrzydła”, ale jeśli nie widzę skrzydeł u
drugiego człowieka to jestem w galarecie, świadomość nie działa jak trzeba.
Dlatego trzeba widzieć (przed kontaktem z drugim człowiekiem odczuć to) swoje
potężne skrzydła, z tyłu Moc Chrystusa i Jezusa stojącego przy nas. Patrząc na kogoś
widzieć też jego skrzydła.
Wystarczy utrzymać to kilka dni, żeby przestać dokonywać wyborów. Wtedy widzę
się z prawdziwymi skrzydłami.
I wszystko, co tu jest, to są cudowne kule, to jest ten śpiący Duch i gdybym
niewłaściwie patrzył na innych to po śmierci nie spojrzałbym w cudowne oczy Ducha.
Jak zachowuje się niewłaściwie wobec drugiego człowieka, to ja te piękne oczy ducha
zabijam i on powoli gaśnie, bo wszystko jest ze sobą powiązane. Najmniejsze zło w
myśli, słowie i czynie, które ze mnie wypływa, ten cudowny kwiat u Góry, który
stworzył Bóg – ja Go zabijam.
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Musimy zrobić wszystko, by zniszczyć zło tego snu i oddać Duchowi jak największą
władzę jego nad nim samym, by otworzyć ścieżkę w przestrzeniach ducha.
Działać, próbować – moc, Jezus stoi z boku, mamy skrzydła. Przyzwyczaić się do
tego by odczuć Prawdę. Wtedy błyskawicznie przyjdzie pokochanie siebie itd.
Nie traktować tego jak info – robić!
Zaryzykować w odczuwaniu wspaniałości drugiego człowieka, odczuć Prawdę.
Wtedy zacznie się odczuwać wiele rzeczy, bo Prawda jest i nie można jej wymazać.
W prawdzie jest cel. Wszystkie dary są dla nas byśmy żyli w szczęściu i radości. Drugi
człowiek też jest darem i naszą własnością, bo to jest wspólny dom. Ciało jest
wspólnym domem do doświadczania miłości, namiętności, przyjaźni i spełnienia.
Jesteśmy jednością.
Umysł kieruje myśleniem, świadomość nie deklaruje wyborów. Opowiedzmy się za
świadomością.
Cały czas w człowieku zwalcza się dobro, zło i strach. Teraz info są naprowadzające
dla tych, którzy walczą o zrozumienie, bo jeśli ktoś ma odwagę dokonać wyboru i
pozostanie przy nim, napięcie znika.
W PTP my możemy maksymalnie posłużyć się w 50% swoją siłą i w 50% siłą
zewnętrzną. W PWW można osiągnąć 100% mocy korzystając z siły zewnętrznej.
Jeśli jesteśmy harmonijni jak Moc Ducha Świętego, to Ona kieruje nami. Moc Ducha
Św jest 30, 40 razy większa od mocy tych, którzy posługują się złem.
Odrzuć ważność w nazywaniu wewnętrznej i zewnętrznej mocy. Robimy to, co
chcemy robić, ale ma być cel. Porzuć jedność z całością, a więc odrzuć siebie i
wybrać pozytywny wariant przyszłości. W zewnętrzu pytaj, czego chcesz ty i inni, a
otrzymasz odpowiedź jako działanie tzn. pytaj Górę – cel i czekam, a wiec wiem i
działam. Odpowiedź jest działaniem – intuicja, jasnowidzenie, obojętnie, jaki cel
mam.
Potrzeba pewnego czasu, bo proces się zaczyna i będzie realizacja. Cel jest i
uruchamia się. Przestać zwracać uwagę na problemy, bo tam jest koszmar ego i
ważność. U nas ma być niewinność, a nie maska niewinności) Boska miłość. Tam jest
zagubienie, a u nas Prawda, tu nie ma pytań. Tam sen, tu życie, tam śpisz, tu żyjesz,
ale wszystko we śnie, ale w tym śnie można być też w iluzji.
Strach bazuje na ludzkich słabościach, a podstawowym jest grzech. „Grzeszni
się rodzicie i bójcie się, bo cały czas jesteście na ostrzu Boskiego spojrzenia i tylko
czeka by nam przyłożyć chorobami i innymi karami”.
Chcąc się pozbyć strachu i poczucia winy, dajemy sobą manipulować. Wierzymy, że
to nas wyzwala od iluzji samego siebie. Strach, poczucie winy, bazuje na
kompleksach, którymi sterują programy. One (kompleksy) sterują potrzebami,
będącymi żywymi artefaktami kompleksów. Ludzi się łamie nie zabija, bo złamani
skruszeni dadzą się podporządkować. Skoro nie umiemy czegoś osiągnąć,
przeanalizować jakieś potrzeby, bo wmawia nam się, że to wynik słabości naszych,
podpowiadają zarazem, jaką energią przeciwna je zwalczać.
Programy zasilają tylko martwych.
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WIZJA – słowa grupowej duszy.
„Ja jestem artefaktem, ja jestem losem, zbawieniem, nadzieją i zmartwychwstaniem
Ojca w nas i dopnę swego, bo jestem wszystkim tym, czego chce mój Duch, a on stoi
po mojej stronie. Zwycięstwo należy do mnie. Amen.”
DUSZA GRUPOWA – po to tu przyszliśmy, by powstał jeden potężny człowiek z
energiami i kulą tej Boskiej energii, która na Planecie u Góry stanie i powie – Jestem
gotów, a oczy ciemności się zlękną. Bo tu ma powstać zbiorowa, potężna cywilizacja,
jeden wielki grupowy Duch, który to wszystko dźwignie.
W wahadełko można włożyć całą moc. Jak mam moc, to uruchamiam energię z tego
poziomu, jak mam energię to tylko działam energetycznie i jak działam energetycznie
to powstanie niższa energia. Jak jest w wahadełku moc, to mogę zapisać, jaką chce
energię. To jest bardzo ważne – zapisuję, w czym chcę na stałe. Wczoraj w
wahadełka weszło wszystko. Wahadełko czegoś dotyka, może pozostawić moc, bo
jest mocą. Oznacza to, że jak cokolwiek innego przyjdzie do tej mocy ma potężne
zapisy energetyczne.
Praktykować - wahadełko daje moc, a moc można ukierunkować.
Energetyzować wahadełkiem artykuły spożywcze. Wahadełko można pożyczyć, bo
jest moc, która zostaje. Ta moc uśnie tylko przy wejściu w kanał przeciwny, jak
wyjdziemy znowu działa. Kłaść wahadełko na stół i ono uzdrawia, bo ma wielką moc.
Wszystko energetyzować wahadełkiem.
Wczoraj zszedł Bóg na tę Planetę w czasie modlitwy. Jak przychodzi PBZ to
jest to totalna zmiana. Nie ma słowa sprzeciwu, bo on wie, On jest Prawdą. Dlatego
jak On lub Jezus się ukazuje nie można nic powiedzieć, cisza, szacunek.
Duch Święty, Ojciec to Miłość.
Bóg wczoraj zszedł i jest w tych pasmach. Przyszedł Ojciec i powiedział, że
widzi tylko oczami ludzi, oczami istot, które są niżej. Sam nic nie widzi. To jest jego
sen. Jak my jesteśmy nieszczęśliwi to On to czuje, bo jest wszystkim. On jest w
każdym z nas, każdym Duchu i w pełni otwiera oczy i doświadcza. Cały czas od
początku narodzeń jest w nas. Bóg przeżywa boleśnie w każdym z nas wzloty i
upadki. Ci, co są w PTP są dla niego potężnym cierpieniem, bo On wszystko
postrzega z poziomu Ducha, bo Duch śni i On śni.
My, działając wyciągamy obie ręce, obie łączą się we wspólnym działaniu. To
jest Prawda, to jest całość. Od naszej mocy własnej zależeć będzie, jak my sami, na
jakim poziomie będziemy korzystać z tej prawdy, ale i tak działania są potężne, choć
trzeba czasu, proces się zaczął.
Będziemy podłączani pod ten proces łącznie z celami. Objawi się w nas
Prawda, nasz cel.
Mamy prawo ustawić własny cel. Część naszych celów może być zgodna z Duchem,
część nie, ponieważ jeszcze nie dokonaliśmy wyborów.
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Wyboru dokonuje się w jeden sposób:
Jezus za mną, Moc Chrystusowa przede mną, a my Aniołowie (Anioły) - ale to jest
odczucie.
My teraz nie wiemy, jakich wyborów będziemy dokonywać w przyszłości, jakie cele
postawimy. Sprawdzamy na skali.
Modlitwa
Jesteśmy biali, po prostu tak jest. Uzdrawiając wyciągamy rękę i jesteśmy biali. Jak
wyciągamy rękę na kogoś, on staje się biały, a my tylko mówimy, o co chodzi i
wszystko samo się staje.
Teraz wszyscy wchodzimy w strumień. Wchodzimy w Ocean Ducha Świętego – to
przestrzeń wariantów – to On magazynuje wszystkie info, jednocześnie wie, jak
wszystko w różnych wariantach wygląda. Jeśli masz moc, ustalasz w tej przestrzeni
cel – ścieżkę, która się zapisuje i tak musi być. To jest.
My jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, bo do niego przynależymy, to nasz
dom, Ja, Ty to moje domy. Wchodzimy tu i jesteśmy całkowicie zdrowi, ta moc
zapisuje ten obrazek i tak jest. My nie zakładamy procesu (chyba, że coś jeszcze nie
mamy przerobione) w nasze cele - jest wybór kliszy. Zapisujemy i to jest.
U nas uzdrawianie jest całkowite. Nie interesują nas szczegóły. Wszystko
oddajemy Ojcu. Zapisujemy to, co tam już jest zapisane. W modlitwie jesteśmy
Prawdą, Światłem, sensem całego Istnienia. Wybieramy cel i czekamy spokojnie,
kiedy się objawi. Chwila skupienia, fale idą, do theta, wystawiamy ręce i tylko
czekamy, by wszystko się ustaliło. Jak jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego wszystko
się staje, bo mamy moc.
Ojciec schodzi, wchodzi w nas, chce widzieć naszymi oczami, mówić naszymi
ustami, czynić naszymi rękami. My mamy wyrazić pozwolenie, aby objawił się
wszędzie, że pozwalamy mu mieszkać w tym domu (ciele), który nam dał i mamy mu
pozwolić uzdrowić ten nasz dom, bo On nas kocha, poustawia wszystko w nas. Mamy
tylko o nim nie zapominać. Jak pokutuje w nas złe doświadczenie, ale tego nie
pamiętamy (z zaszłości) to one wpływają na naszą postawę, a po wykasowaniu
Księgi Upiorów nie wpływa to na nas. Jeśli pamiętamy tzn. nie przerobiliśmy tego –
czyli to wynik niewybaczenia. Wykasowane jest tylko to, co nieuświadomione
(zapomniane).
Od tej chwili tworzymy (lepiej nie) nową Księgę Upiorów. Nie tworzymy, jeśli
jest miłosierdzie, czyli uczciwość.
Przy uzdrawianiu mówimy – całkowite uzdrowienie i wiemy, że o Istotę
chodzi, oddajemy ją Bogu. Wszystko znika – Przeszłość, Księga Cieni, Cienie,
teraźniejszość i wszystkie klątwy z przeszłości.
Z przyszłości mogą iść klątwy na dziś, a dziś rzucone mogły działać 10 lat
temu. Mogą zacząć działanie, ale nie muszą. Ludzie, działając umysłem, rzucają
klątwy na przyszłość.
Uzdrowienie całkowite i oddaję Ojcu.
Duch się budzi, a jak Duch się budzi, otwiera oczy i tworzy nowy sen. Od tego
momentu uzdrawiany sam tka swój los.
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Dziupla blokuje wszystko, co na nas stamtąd tu działa. My wchodzimy w
relacje z ludźmi i trzeba tworzyć węzły energetyczne. Dziupla sama tworzy węzły, ale
trzeba jej to zlecić. Kontaktujemy się z Dziuplą – blokada na wszystkich ludzi - i
Dziupla sama tworzy węzły, bo nas ochrania. (chyba, że wejdziemy w energię
przeciwną) Jak wchodzimy do Dziupli to nie do Komory. Dziupla jest podłączona pod
Komorę Regeneracyjną. Dziupla podnosi nas do Komory, bo my nie mamy takich
wibracji. A wchodzimy tam w skrajnych przypadkach – np. duże uszkodzenie
zdrowia, gdy rozwalają nas cienie.
Komora Regeneracyjna w Dziupli to takie igloo z piaskowca i tam jest światełko.
Wszystko ściąga, regeneruje, ale trzeba być w harmonii. Można wejść, ale trzeba być
czystym.
Tarcze – im my jesteśmy lepsi to one mniej działają.
Znak Mocy – kółko w dół – nasze pasma
Kółko do góry – moc na innych
Jeden cel – szczęście, radość, spełnienie się we wszystkim tym, w czym może być, w
tym, co najważniejsze. Niech nasze ścieżki będą prostowane, jeśli pobłądzimy.
Z Planety Duchów, Duch schodzi do ciała, scala się z Duszą i z poziomów duszy na
tyle, na ile może będzie kontrolować, przejawiać się w ciele. Jego świadomość będzie
tym większa im większa będzie nasza doskonałość, czyli pozostawanie w Prawdzie.
„Jam jest Drogą, Światłem i Prawdą oznacza, że objawiłem się w Was. Nie
zapominajcie, że jestem Waszym Ojcem”
Pozwólmy świadomości, naszemu własnemu Duchowi i Ojcu wskazać nam te
rozwiązania częściowe, nie musimy już myśleć, możemy odczuć nasze działania.
Pozwólmy iść sobie sami. A Słowo Ciałem się stało … A więc Duch, a więc moc, a
więc Prawda – to się obudziło i zrozumiemy, czym jest życie. Na razie iść i bawić się.
Kształtowanie rzeczywistości – jak jest moc, należy tylko powiedzieć jak chcemy,
żeby było i przestać się sprawą zajmować. Ona sama się ułoży.
Góra mówi, byśmy wyrazili tylko chęć, życzenie, by nasza wibracja,
świadomość została podniesiona do świadomości Boga, to szybciej to pojmiemy.
Naszym celem jest, by Bóg się w nas wyraził, byśmy odczuli Boga w sobie.
Jeśli to będzie nasz cel to szybko staniemy się pełni. Chodzi o to, by częstotliwość
naszej świadomości była wyższa i byśmy lepiej rozumieli, o czym mówi Zbyszek.
Czyli oddaj życie, Duszę do obróbki, oddaj Ducha (mówi Góra), oddaj cele, marzenia,
oddaj wszystko Ojcu, a Ojciec zrobi z tym, co dla nas najlepsze.
Czasem żyjemy w iluzji, że co innego byłoby lepsze, ale jak to otrzymamy
przerobione przez Ojca, otwieramy oczy ze zdumienia. Oddajemy Mu wszystko, siebie
całego ze wszystkim, a On nas poprowadzi tak, byśmy byli do tego snu
przygotowani. Zawsze miał być kolorowy sen, ale Prawo zaczęło przenikać tamtą
rzeczywistość i zmieniać, ale my musimy to obudzić, zmienić. W naszej skromnej
rzeczywistości ma być wszystko tak jak chcemy. Mamy przemienione ścieżki. Później
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wejdziemy w taką całość, by wszystko zostało zmienione, zapiszemy się w Duchu
całkowicie. Proces leci, my chcemy ruchu, nie walczymy.
Moc daje moc tzn. jedno wahadełko dotyka drugiego i przekazuje moc – to
światło przenosi się . Można dotknąć rękami i jest to samo. My w rękach mamy tę
samą moc, co w wahadełku.
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Warsztaty – Rusinowice 16 stycznia 2010
Dzisiaj będzie mowa o zamknięciu, czyli o utrzymaniu własnej energetyki.
Wielu z nas pracuje, ale nie osiąga życiowych celów. Dzisiaj trzeba sobie uzmysłowić
prawdę o nas samych i naszej energetyce, np. stoimy w morzu energii, ale to energia
innych ludzi.
U ludzi, których łamią, tylko część ich myślenia należy do nich, a myślenie tu
kojarzone jest z energetyką. Kiedy włączamy serce, ono wyznacza ruch energii, a
kiedy człowiek jest łamany to energia wyznacza myślenie. Czyli w tym morzu
zderzamy się z energiami innych ludzi. Jak wprowadzamy jakieś zmiany, jak mamy
wyraźne cele, to musimy te cele utrzymać i są tu takie działania:
- działanie utrzymujące : swoją uwagą, energetyką sprawiamy, że to działanie
się toczy, a jak tylko zapominamy, to energetyka spada i wszystko się sypie. Poziom
działania może być wysoki - ale brak jest działania utrzymującego.
Bardzo ważne jest utrzymanie wszystkich parametrów, bo inaczej cele nie
będą realizowane. Wzrost duchowy, to bycie Rycerzem Trzonu Duchowego - mówi o
umiejętnościach, ale trzeba je utrzymać w działaniu.
Ogólnie są 4 poziomy:
- normalnego człowieka
- prawdziwego człowieka (6-9)
- świętego
- uświęconego poziomu
Jeśli uruchomimy poziom „świętego” (9) a spadniemy do (6) to już wiele celów
nie zrealizujemy (wystarczy spadek na kilka minut – a my spadamy na kilka dni).
Osoby niestabilne, chaotyczne niewiele osiągają. Jeśli człowiek jest w harmonii,
panuje w swoich przestrzeniach, a jego ciśnienie wynosi 130% - to 70% idzie z
tamtej strony i w niego nie wnika. Od tego poziomu nie dokonuje się wyborów:
kocham wszystkich, wybaczam wszystkim. Dlatego jest Cisza. Dokonałem wyboru i
nie oszukuję siebie.
Od 130% energetyki, tu zaczyna panować się nad swoim życiem. Nie wnikamy
w to, jakie są pola, pasma, ale wojnę energetyczna wygrywamy na poziomie DNA,
Duszy, Ducha, a dążymy do tego, by kiedyś zespolić się z Duchem Całości – to
ostateczna wersja nas, to zespolenie się z Ojcem.
Kształtujemy swoją siłę myślenia (to musi być utrzymane) i odpowiednią
energetykę i cały czas to należy utrzymywać. Ogólnie poznawanie siebie i całości jest
do 125%, to etap prawoskrętnych spirali, zmiany są trwałe,
od 150% to wyjście, czyli zejście w całość.
Do 125% to ruch na zewnątrz, powyżej 125% to wchodzenie w całość – jest ruchem
do środka, osiągamy coraz wyższy poziom wibracji. Najwyższy poziom ma Ojciec.
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Przygoda zaczyna się przy 160% - 170% ciśnienia do zewnątrz. Ciągle może nas
jeszcze łamać zewnętrze, ale się nie poddamy – np. są chwile rozterki, zawahania,
ale utrzymujemy wszystkie swoje działania.
Utrzymanie działania i Istnienie jest to tworzenie pasm kontaktowych. Tu pierwszy
raz na tym poziomie zaczyna się przygoda z Ojcem, czyli tworzenie się w DNA
Cherubinków - cząstek Ojca w nas, tu są wibracje. Tych Cherubinków jest dużo i
trzeba to utrzymać. Człowiek pełny już nie zabija cząstek Ojca w sobie i może mieć
700.000 Cherubinków w sobie, a one są w ciągłym ruchu tworząc pasma. To są stałe
pomosty. Te Cherubinki tworzą powłoki (39), które wiążą człowieka z materią,
energią, a my mamy możliwość tworzenia rzeczywistości.
Cele życiowe są energetyczne i od tych powłok zależy czy zrealizujemy nasze
marzenia (energia=materia). Gdy ciśnienie idzie od nas (160% - 170%) a
utrzymujemy to tylko i wyłącznie marzeniami, wtedy można sprawdzić, ile pasm
utrzymujemy i ile powłok możemy uruchomić (Jezus panował nad 9), a ile jest
stałych.
Czy się będzie Posłanym zależy od Góry. Jeśli nad sobą pracujemy i
stajemy się czystymi, wtedy Bóg Stwórca pozwala uruchomić się mocy. Przy dużym
ciśnieniu rodzi się też moc - Energia Zrodzenia. Ona ewoluuje, rośnie, chodzi za
człowiekiem jak cień. Można sprawdzić w ilu % urosła.
Jezus korzystał z tej mocy, ale EZ nie weszła w Niego. Czy EZ (Energia Zrodzenia)
wpłynie do człowieka, decyduje Bóg Stwórca. Jeśli wpłynie, człowiek staje się
nieśmiertelny. Może to osiągnąć tylko Świetlisty.
My możemy działać tymi technikami, ale nie mamy mocy Jezusa, działanie nasze jest
słabsze.
Poziom 193-198% to są tylko marzenia, nic innego nie dociera. Od 190%
zaczyna się panowanie nad ludzkim ciałem. Bez życia marzeniami nie pokonamy
negatywnego myślenia. Każda próba kończy się męką, stanem napięcia.
Moc realizuje to, co jest na ekranie myśli – a więc żyjemy marzeniami.
By mieć ciśnienie powyżej 130% musi być świadomość i czyste myślenie.
Sprawdzamy:
- ile jest umysłu …………%
- ile jest świadomości ……….%
- ile jest pomocy z Góry ……….%
- ile jest tego co płynie z zewnątrz ………%
- ile nam wdrukowuje galareta ………..%
Unikać stresujących sytuacji. Być na stałe w kanale. Kto ma moc, będzie
mu dodana, a kto nie, będzie odebrana – bo i tak jej nie utrzyma.
Trzeba wybaczyć sobie swoje błędy. Pojmowanie jest bardzo ważne w osiąganiu
zmian. Dokonać wyboru.
Tylko utrzymanie czystych myśli, słów i czynów zapewnia stałe
utrzymanie pasm, powłok i złączenie z macierzą.
193-198% to jest autentyczne obudzenie cząstek Ojca w nas.
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To złączenie z Macierzą zwane Czarną Piramidą Strachu – dla przeciwników
Prawa (bo Macierz należy już do Boga Stwórcy, została wypełniona Duchem Całości).
Stało się to po walce Pana Bożych Zastępów (PBZ) z Panem Przeciwieństw (PP).
Włączające się negatywne myślenie powoduje spadek wpływu na całość, szkodzi
innym i sobie.
Sprawdzamy:
1. ciśnienie, panowanie nad całością (od 0……200%)
50% - bardzo mało
130% - ciągle źle
150% - pomoc z tamtej strony
2. poziom duchowy i moc
3. myślenie (100%):
umysł …………%
świadomość ………%
wrogowie …………%
to co z zewnątrz …….%
4. w ilu % to zewnętrzne myślenie nam służy …..
5. ilość Cherubinków ………
6. w ilu …% jestem odpowiedzialny(a) za to co się ze mną dzieje
7. w ilu …% zmieniłbym się gdybym żył(a) marzeniami
8. brak pokochania siebie …..%
9. ilość powłok oraz nad iloma z nich panujemy w 100%
10. ilość pasm kontaktowych
11. umysł, moc
12. ile jest pozytywnego myślenia na ekranie myśli -potrzeba choć 90%
13. ile realizuję z tego co chcę ……%
Niewłaściwe myśli zastąpić marzeniami, a one stworzą raj na ziemi.
Prawdą jest to, że jeszcze się pocierpi, ale już wszystko zaczyna się kształtować.
Marzenia to nasze cele, a życie nimi zwiększa nasze szanse. Skoro Bóg nas stworzył,
to znaczy, że Bóg wyposażył nas we wszystko, abyśmy w życiu osiągali swoje cele - a
celem jest wolność, radość - to cel naszego przybycia tutaj. Musimy doświadczać
radości, bo Bóg cierpi. Jak my cierpimy – to Bóg też.
By nasze działanie było utrzymane, musi być pewność, wejście w pełne
doświadczenie – i niech ono leci. Jak w Mieście Śmierci wybieramy kliszę zdarzenia –
to już jest. Nie ma ruchu bez marzeń i przełamania postawy niepewności.
Złamanie człowieka jest od 30%
ZACHABIIII to część PBZ, jeśli się z nim łączymy, to dostajemy do działania Biały
Strumień. Jest to duże ułatwienie, jest zablokowaniem mocy przeciwnej.
W Biały Strumień wstawić całą rodzinę uzdrawianego.
Musimy realizować nasze cele. Myśli musza należeć do nas, maja być czyste , plus
życie marzeniami – to pozwala utrzymać moc. Nie myśleć negatywnie, nie żyć
problemami.
Sprawdzać prawdopodobieństwo uzyskania skutku.
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Pokochanie siebie musi być na maxa i wszystko się uda.
Działając Białym Strumieniem (BS) nie trzeba oczyszczać, bo to jest świadomość Ojca
i wszystko jest tu zawarte.
Należy otwierać się na działania Zachabiego.
PULS jest pełny, albo niezaspokojony i to odczuwają niektórzy w działaniu. Pojawia
się wielkie serce i czuje się jego puls, takie dudnienie. Pojawia się, gdy uzdrawiamy
energia życia. Czyli powołało się coś, co żyje w działaniu, rośnie.
Puls niezaspokojony można uzupełnić, a zmiany zapiszą się na stałe.
Nas obowiązują 3 poziomy w Pulsie:
1. oddanie działaniom, wszystkiemu, co jest związane z Duchem Całości,
cząstkom Ojca w nas. Ono ma 4 poziomy:
- udawane
- prefabrykowane
- wstępne
- urozmaicone
2. prawość:
- wstępna
- prawdziwa
3. zaufanie
Sprawdzać na jakim poziomie Puls powstał. Jest to jedna rzecz mogąca niweczyć
efekty starań – brak zaufania.
Człowiek musi wierzyć,
Dusza musi wejść w stan pewności, ale
Duch działa po zaufaniu Ojca – a my mamy działanie duchowe.
Gdy więc obecności Ojca w domu nie uświadczysz, to nie uruchomisz w
pełni działania duchowego. Pełne działanie duchowe samo tworzy cząstki
energetyczne, które w płaszczu eterycznym wykluwają cząstki fizyczne.
Nazywamy ten proces materializacją.
Mamy 6 poziomów działania duchowego:
-

spojrzenie głupca (szukającego)
twórczość laika
maź – plastykowiec - ruch ku środkowi
artysta w kamieniołomach – pracuje w pocie czoła
zapracowany
jest, bo nie jest – to jest poziom stwórczy

Ciśnienie Duchowe – nie wykorzystuje się go do uzdrawiania, ale programowania
pól zapisów w komórkach. Dzięki niemu można ściągać węzły karmiczne oraz
skasować kody np. klątwy.
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Nienawiść jest źródłem dużego ciśnienia energetycznego, które rozrywa fizycznie
komórki - jak i ciśnienia duchowego, który je skutecznie przeprogramowuje.
Dorównać temu działaniu może tylko czysta ludzka miłość lub obudzenie cząstek
Ojca w komórkach. Wówczas trzy siły – Duch, Wytwór (kreacja) i Puls (Istnienie)
stwarzają nowy ruch liścia na Drzewie Życia i Śmierci. Im ów ruch płynniejszy tym
twardszy i trudniejszy do zerwania przez siły przeciwne.
Poziomy w naszym działaniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

echo
tata – energia jedyna, bo tylko z niej można cos tworzyć.
ruch po obrzeżu – czyli coś się już zaczyna tworzyć.
ruch dośrodkowy
wypełnienie
nadawanie wzoru
odlew
PULS ŻYCIA

Jeśli wahadło kręci się w prawo, to w jednym działaniu wszystko będzie – byle nie
paść. Sprawdzać się na skali 0-200%
Koniec z wątpliwościami, nie wracać do dnia wczorajszego, dokonywać wyboru,
utrzymać marzenia.
BIAŁY NURT ZMIAN (BNZ) – powinien zalewać przestrzeń uzdrawianego. Do tej
przestrzeni wprowadzić całą jego rodzinę (klątwy, podłączenia). To biała rzeka
płynąca w jednym kierunku – do Boga, która topi wszystko, co złe. W nim wszystko
jest zawarte.
Uzyskaliśmy prawo ratowania Dusz. Jest to najsilniejsze z wszystkiego, co było
do tej pory (BNZ). Żeby utworzyć BNZ wystarczy pełna 6, promieniowanie 140% i
czyste intencje. On przenika tę rzeczywistość i umożliwia działanie już od poziomu 6.
Zatopić siebie w Białym Strumieniu i zażyczyć sobie jak najwyższej wibracji
duchowej. W działaniach należy utrzymać moc przynajmniej na 7.
Biały Strumień kasuje Strefę Mroku z 2 i 3 poziomu oprócz kanału Szatana i „jednego
wbitego punktu”. Zaczęła się nasza przygoda z życiem na poziomie kosmicznym.
PAMIĘTAĆ – nie posługiwać się egoizmem.
Pojawiła się w modlitwie Istota Pieniądza i prosi by pokochać pieniądze, bo
to jest obfitość, a my nie rozumiemy, że pieniądz ma własną energię i potrzebuje, by
go kochać jako energię Boską. Pieniądz w obrocie to wymiana energii, bo to, co się
wypracowuje można wymieniać z innymi, a do tego potrzebne są pieniądze.
Na najgorszym poziomie są ci, którzy nie dokonują wyboru. Dlatego
dokonywać wyborów, być konsekwentnym i znikają problemy. Bez wyboru
doświadczamy iluzji. Wejść w marzenia i wybór się dokonuje. Walczyć o radość.
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U Zachabiego wszystko podłączone jest pod Energię Boską.
Ten, którego uzdrawiamy też musi mieć wolną wolę. W grupie łatwiej osiągnąć cel.
Wchodzić we wspólne działania, bo są pełniejsze, lepsze. Wchodząc w Biały Nurt
jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego. Jak my wchodzimy tam z działaniem, to Ojciec
nas wspiera, ale do tego trzeba dojść własnymi siłami – czyli pracując nad sobą, a
resztę On czyni.
W BS mówimy: „według Twojej Woli Ojcze niech się stanie”, lub
„umożliwiam Wam działanie” (Górze) – wyciągamy rękę i reszta nas nie
obchodzi. Nie pytamy, co będzie. To idzie od Zachabiego. Piramida w energiach
schodzących. Stajemy się uczestnikami i świadkami własnego życia, w całości śnimy.
Człowiek jednoczy się sam w sobie, to i w całości. Zjednoczenie odbywa się na
każdym poziomie. My stajemy się prawdziwi w Duchu. Równowaga w nas wprowadza
równowagę w kosmosie. Od tej chwili idąc świadomie w górę, mamy stabilizację w
Ojcu, w sobie, w drugim człowieku, to jest zakotwiczone w kosmosie. Zeszło
największe energetyczne wsparcie na Ziemi i Duch obrączką opasał Ziemię i wszystko
jest w świetle. Obce myśli z czasem przestaną do nas wnikać. Nie burzyć równowagi
niewłaściwym jedzeniem. Kochać to, co jemy, pijemy. Biały Nurt uruchamiamy z
poziomu, Zachabiego, ale przepełnia wszystko Duch Święty. W Duchu są pewne
prawa pozwalające ograniczyć wole czynienia zła.
Modlitwa:
Jak jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, to moc własna jest Mocą Chrystusową.
Jezus trzymał jedną rękę na brzuchu, a drugą wyciągnięta. My, jak wyciągamy rękę,
to ręka Ojca jest w nas wyciągnięta (obojętnie, którą wyciągamy), druga ręka na
brzuchu. Ręka wyciągnięta jest prostopadła do ziemi. Pracujemy nad sobą, by być w
Białym Nurcie. Przy uzdrawianiu ciała fizycznego, zapisuje się też cele. Od teraz
kroczymy jasną drogą przemiany.
Sprawdzać w %:
1. wielkość cienia (jeśli jest)
2. prawdę
3. sprawiedliwość
4. czystość
Czy jesteśmy Eseńczykami?
Ilość znaków mocy 60 - my 61, przy 61 artefaktach.
Eseńczycy mają znak krzyża w lewej ręce, w prawej znak indywidualny.
W jakim stopniu mamy obudzone duchowe serce.
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Wpis w Dzienniku Zbyszka z 16 stycznia 2010
„Nie ukrywam, że stał się cud. Przynajmniej w moim odczuciu pojmowania Prawa. Na
sobotnich warsztatach jednodniowych uruchomiony został BIAŁY NURT, a już dzień
później w sercach zaistniało Królestwo Niebieskie, pozwalając na działanie z Mocą
Zwycięstwa. Nawet wahadło zostało wyposażone w technikę Praenergii. Do teraz nie
mogę w to uwierzyć. Nie dosyć, że od tej pory warsztatowcy mogą kasować
podłączenia atlantyckie, a Węzeł Karmiczny od szóstki, to na dodatek wypełniają
„niebem” przestrzenie skażone, aż do drugiej kropki, czyli do punktu wbitego. To jest
tak, jakby obudziła się masowo siła zdolna zmienić tę Planetę w energetyczny raj.
Jestem wciąż tak wzruszony, że nie potrafię słowami wyrazić mojego
podziękowania dla zapisywanych zmian, ani wam całości przedstawić, dlatego
proponuję odsłuchać ostatnie modlitwy. W nich jest zawarty sekret budzenia się
ludzkiej godności w duchu wszechświata….
I kolejna radość: od chwili zejścia Nieba w ludzkie serca „Dziuple” kasują
nawet przestrzenie PTP i mają zasięg 500 metrów. Ku mojemu zdziwieniu ożyły i
stały się inteligentne na poziomie 150 IQ. Od tej pory należy z nimi rozmawiać….
Co wam będę mówić: sprawdzajcie, jakie te zmiany zapowiadają korzystne dla
nas wydarzenia…..”

Warsztaty 17.01.2010 Katowice
Fragment z modlitwy – „SIATKA”
„…..mówią, że nałożą na nas taki obraz doskonały, jeżeli chodzi o naprawianie, taka
siatka, która w nas wniknie z całością … to jakby forma, która później musi się w
świecie fizycznym wyrazić. To jakby się w nas wtapiało i później na taki bardzo
drobniutki stelaż, który sprawi, że wszystko będzie w nas naciągane, taki kosz na
szyi.
Ten stelaż trzeba zasilać światłem, które nas teraz przenika. Mówią, że w
słońcu są pasma energii, które potrafią tę siatkę w nas obudzić tak, żeby ona cały
czas była pełna, aby to wyciąganie nowych komórek, cały proces naprawiania ciągle
zachodził. Mówią, że to przepromieniowanie energii jest bardzo ważne, choć nie ma
takiej siły działania jak napromieniowywanie z zewnątrz. Trzeba pozwolić, by Biały
Strumień łatwiej zachodził , by to szło do góry, ponieważ cos zostało otworzone i
jest tak, jakby gdzieś u góry powstało jedno wielkie miejsce, takie energetyczne
centrum, które od tej chwili będzie nas naprowadzało, wspierało, czyściło, tylko my
mamy się z tym centrum łączyć. Do czasu regeneracji dobrze by było rano i
wieczorem pozwolić uruchomić się temu, przypomnieć sobie, że ono te siatkę w nas
ładuje, dzięki czemu my się naprawiamy na wszystkich poziomach tzn pokazują na
tych niższych poziomach, na ciało fizyczne itd. „
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Warsztaty 21 lutego 2010
WYPEŁNIENIA – o naszym ciśnieniu decyduje to, co w nas jest zawarte. Góra
nazywa to wypełnieniem. Wypełnienie jest dwojakiego charakteru (rodzaju):
1. różnego typu nawyki, to co kształtowało nas przez całe życie, to wpływa
na nasza postawę . Jest to wypełnienie nawykowe
2. wypełnienie typowo energetyczne, kiedy jest ono kształtującym się w
nas ruchem energii, który wpływa na nasza postawę.
Jest to razem jeden mechanizm, który sprawia, że nasze myślenie jest
podporządkowane wypełnieniu tym, co jest w organizmie. To wypełnienie ściąga
człowieka w dół. Nie sposób z tym walczyć, rodzi się stan napięcia (np. jak przy
rzucaniu palenia).
Co robić, by być wypełnionym tylko światłem, bez żadnych walk o siebie?
Wypełnienie kształtuje nawyki, przyzwyczajenia, moralność. Na tej Planecie jest
ciągła walka umysłu ze świadomością:
- Umysł należy do PTP, do Systemu.
- Świadomość należy do Duszy, do Boga, do PWW
Kościół i system podporządkowały sobie człowieka. Na człowieka o obudzonej
świadomości nie można wpływać, natomiast można sterować ludźmi przez umysł
(jesteś grzeszny z grzechu poczęty). Odcinają człowieka od Boga pozbawiając go
świadomości.
1. Odwaga
2. Pracowitość
3. Ufność

-

Strach
Lenistwo
Brak ufności

} to decyduje o tym
} jaki jest człowiek
oraz ufność wobec świata
duchowego i systemu

Pracując nad sobą, będąc w radości otwiera się szlaki. Rycerz pracując nad
sobą realizuje swoje cele. Rycerz leniwy musi zacząć wykorzystywać innych, by
osiągać swoje cele. Zaczyna się zwyrodnienie, korzystanie z systemu z jego
oprogramowaniem. Leniwi są odcięci od świata duchowego.
IQ mówi o zaprogramowaniu z poziomu systemu.
Świadomość ma własną inteligencję, jest twórcza. W ten sposób wypełnia się
określonymi energiami PTP lub PWW. Pracując nad sobą zmieniamy oprogramowanie
systemu, to walka pomiędzy negatywnym i pozytywnym myśleniem.
Wiara opiera się na pewności
Kościół tworzy magię systemu, nakłada maski. Strach bazuje na ludzkich słabościach
– grzech – na odcięciu od Boga, całości, innych ludzi. Chcąc odciąć się od strachu,
poczucia winy, dajemy sobą manipulować.
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Programy zasilają tylko martwych (duchowo) – czyli tych co nie żyją, a
funkcjonują, bo żywi są w radości.
Jezus mówił:
„Ja Jestem artefaktem, losem, nadzieją i zmartwychwstaniem Ojca w was i
dopnę swego, bo jestem wszystkim tym, czego chce wasz Duch, a On stoi
po mojej stronie. Zwycięstwo należy do mnie. Amen.”
Chrystus jest w nas, cała moc jest w nas, tylko drogi do Niego zostały
zamknięte. Normalny człowiek nie wie, co to są objawienia, radość, wejście w tamten
świat.
Mamy otwarte pierwsze drzwi w Bibliotece i mamy tam dotrzeć. Gdy
odrzucimy umysł, system nas nie ruszy. W świadomości jest jeszcze umysł, ale
świadomość decyduje jak go wykorzystać (otwarcie się na duszę i jej obudzenie to
jest już bycie w świadomości).
W PWW Dusza jest samowystarczalna i zupełna.
Wady są niedoskonałościami Duszy. Człowiek, czyli jego cielesna i fizyczna
świadomość ma wady, Dusza tylko cielesność zaśmieca i energetycznie przemienia
Duszę – przez co później nie należy do tego porządku rzeczy. Jest ona bardzo
przemieniona, nie może wejść w nasze obszary energetyczne i wtedy ściąga ducha i
idzie w inny świat.
Wady są niedoskonałościami umysłu – tylko na niego działają programy, które
za pośrednictwem myśli uderzają w energetykę zamykając świadomość. By zaistniała
równowaga w człowieku, wszystkie jego człony musza być równe, na odpowiednim
poziomie harmonii: Ciało, Dusza i Duch.
Myślenie negatywne, to życie w PTP. Pozytywne też ma swoje pułapki –
idealizowanie, przecenianie, które doprowadza do wywyższania kogoś, by w tym
wywyższaniu uczestniczyć. Wywyższanie się to dominacja.
Duch Ludzki rozwija się przez Duszę tylko poprzez panowanie nad energiami
emocji. Koncentracja i wizualizacja to atrybuty umysłu.
Jeśli chcemy coś w życiu osiągnąć to trzeba być w harmonii, gdyż umysł (po
włączeniu podświadomości) współpracuje ze świadomością. Wtedy wchodzimy w
pojmowanie tego jak wchodzić w świadomość, jak wzrastać, jak odkryć Prawdę.
Na początku potrzebny jest umysł, ale nie zaprogramowany. To osiąga się przez
walkę z wypełnieniami. Przez koncentrację i wizualizację osiąga się tylko 4% celów.
„Pewność to zaufanie Mocy, to zezwolenie na ruch przyczyny we własnej duszy,
to potęga świadomości, to oko Prawdy w tobie, które realizacją tego celu daje znać o
Mocy, jaką Ojciec udziela teraz swemu dziecku na czas jego przebywania w tych
wymiarach. Gdy to się dzieje, włącza się świadomość. Samo to włączenie w
świadomość daje 70% celu”
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Mamy świadomościowe myślenie.
Okazuje się, że wizualizując zabijamy cel. Mamy tylko wiedzieć - i koniec.
Ocenianie jest niebezpieczne przez nadanie mu wartości emocjonalnej.
Poznanie ujmuje się w kategoriach informacyjnych, które są cząstką Prawdy. To, że
chcę wiedzieć, nie jest ocenianiem.
Podświadomość to jądro w umyśle: lęki, strachy, pamięć o tym, co
przeżyliśmy. Jest magazynem, złączem słabości, myśli połączonych z zaprzeczeniami
tego, co dla świadomości jest celem.
Czysta Dusza w pełni obudzona jest świadoma. Dusza ma cele. Np.
Niewierzenie w bogactwo uruchamia w obszarze umownym umysłu
usprawiedliwiające odrzucenie bogactwa jako fanaberii, co jest niewłaściwe, bo
antyduchową reakcja obronną na możliwość uwierzenia, na możliwość zlikwidowania
słabości. Świadomość jest jajem informacji w matrycy, w której jest przeciwwaga
świadomości.
Sprawdzać:
W ilu % działa umysł i kieruje myśleniem
Nie walczy się z wadami i negatywnym myśleniem tylko wchodzi w nowe!
Marzenia!!!
„Wypełnienia są energetycznym zapisem ruchu energii w tobie, trwale wpływają na
myśli, na trwałość ugruntowanego mechanizmu emocjonalnego, który łączy
określony system pojmowania fundamentów rzeczywistości z dorobionymi doń
wzorcami zachowań.
Wypełnienia ogólnie wyrażają stopień ciemności i światła w człowieku, gdzie
PTP i PWW ścierają się kształtując nowy obraz w człowieku. Wypełnienia są trwałą
strukturą energetyczną, jaką po śmierci przyjmuje Istota Ludzka na poziomie Duszy,
będąc zmuszoną do przyjęcia wyborów energetycznych dokonań swej człowieczej
ziemskiej cząstki zwanej świadomością fizycznych wyborów. Bacz, by to wypełnienie
było czyste, jednorodne i równoważne w światło”
Wypełnienia mają też konsekwencje w ludzkim wymiarze. Są formą nacisku na
formowanie się wzorców zachowań. Gdy przekroczą 30%, człowiek zaczyna być
więźniem własnych przyzwyczajeń.
Pojawiają się 2 drogi owych zależności:
- umysłowa
- świadomości – wolność, szczęście, duch
Po przekroczeniu 60%, człowiek staje się marionetką. Wypełnienia dniem
wczorajszym uniemożliwiają osiągnięcie celu.
Marzenie, to uruchomienie Mocy, a świadomość je realizuje. To Moc, która otwiera
drzwi Biblioteki.
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Sprawdzaj:
Wypełnienia w %
Harmonia:

-

ile % w PTP
ile % w PWW
biologiczna – związana z DNA
energetyczna
duchowa (do 11.000%)

Bądźcie jak dziecko – ono nie jest ograniczone, jest w radości. Gdy się jest w
radości, otwiera się Kanał, świadomość i uruchamia się wola, a w Kanale schodzi
Bóg. Kreacja zawarła się w marzeniach, po kreacji jest istnienie, czyli – staje się.
Nasza walka to zmiany, a nie konflikt wewnętrzny. Tylko w marzeniach
jest połączenie z tamtym światem (wejście). Tamten świat istnieje – Elfy, wróżki.
Radość daje nam z nimi połączenie. Wyobraźnia nie istnieje, to jest wejście w Nicość,
w ODŚw. Świat duchowy mówi do nas obrazami. To nie jest wymysł umysłu, a
wejście w tamten świat (otwarcie się na tamten świat). Włącza się kreacja. Każdy
człowiek ma tam wejście, ale o tym nie wie. Świat duchowy to dar od Ojca. Ojciec
stworzył swoje dziecko na obraz i podobieństwo Boże, a więc wyposażył we
wszystko, co jest mu potrzebne do realizacji marzeń, do działania.
Przy drodze Otwartego Serca my uruchamiamy Cząsteczki Ojca, nasze
działanie w nas, a Cząsteczki uruchamiają to samo w drugim człowieku. Jeśli energia
płynie przy otwartym sercu to Chrystus i Duch Święty z tym się łączy.
Ojciec, po stworzeniu człowieka powiedział:
„Tyś moim ukochanym dzieckiem, do Ciebie wszystko należy, dla Ciebie
uruchomiłem ten mechanizm – działaj, ale miej otwarte serce”
Trzeba wejść w wysokie wibracje i od tej chwili działamy sami, bo wszystko
dał nam Ojciec, Duch Święty, bo jesteśmy Bogiem w tej przestrzeni.
Od tej chwili działamy, jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego (ODŚw) i tylko
mówimy, o co chodzi i umieszczamy działanie w drugim człowieku. Prawdziwy
człowiek działa sam, bo jest dzieckiem Boga. Jak chcemy kogoś uratować, dostajemy
wszystko.
Modlitwa:
Uruchamia się Wola. To, co chcemy zaczyna się materializować. Nie należy
być przywiązanym do naszych niepowodzeń. Wszystko, co mamy ma nam służyć, ale
bez przywiązania.
Nie bać się zmian, bo największą zmianą jesteśmy my. Czego się boimy? –
samego siebie.
Wszyscy jesteśmy sobie równi, tacy sami. Różnorodność jest symboliczna.
Przez nas Bóg doświadcza i umacnia się.
Pytać, w jakim stanie gotowości być do upragnionych zmian. Możemy zrobić
to, co ktoś zrobił, ale wejść w taki sam stan energetyczny. My tworzymy tez nowe. W
radości są czarowne marzenia.
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Tworzą się w nas kryształki, które możemy rzucać na drugiego człowieka i
zobaczyć w nim zmiany (jak byśmy go wstawili w inną przestrzeń). Rzucanie
kryształków w innych – działa to poziomie energetycznym i duchowym. Zmienia to
ludzi również na poziomie emocjonalnym. Zmieniają się pokłady psychiki. Kryształki
wrzucone w wodę , oczyszczają ją. Kryształki mamy na brzuchu, rękach i czole.
Poprzez kręgosłup następuje proces łączenia naszego Ducha z Duchem
Całości. Zawarte jest w nas całe życie. Stajemy się.
W swoich działaniach stajemy się Drzewem Życia, a więc mamy dostęp do wszystkich
zapisów. Prawdziwy człowiek ma wszystko sobie zawarte, bo Ojciec to w nim
uruchomił bez wiedzy, byle chciał. Stańmy się Drogą, a Droga jest Miłość, Spokój,
Cisza.
Smakować jedzenie, bo będziemy je zmieniać w potok energii, który będzie
nas uzdrawiał harmonizował, czyścił, zbijał wagę. Będziemy lekarstwem sami dla
siebie.
- po modlitwie –

Od dziś mamy wejście do Biblioteki Wiedzy – pierwsze drzwi Wyobraźnia –
wchodzę i mam wiedzieć.
W PTP jak uzyskujemy Moc: 50% z zewnątrz
50% z wewnątrz
to cały czas utrzymujemy działanie.
W PWW można osiągnąć 100% Mocy tylko z mocy zewnętrznej (bez
żadnego wysiłku) to w działaniu jest ona 30-40 krotnie większa.
„Odczuć ważność w używaniu wewnętrznej siły i ważność
zewnętrznej mocy. Poczuj jedność z całością, więc odczuj siebie i wybierz
pozytywny wariant przyszłości, a w zewnętrzu pytaj, czego chcesz Ty i
inni, a otrzymasz odpowiedź jako działanie”
Mamy chcieć, a odpowiedź jest działaniem- marzenia, kreacja. Być w Prawie
i cele się osiąga.
Utrzymywanie pozytywnego myślenia to świadome i nieświadome myślenie
negatywne.
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Warsztaty 10.04.2010 Katowice
Gdy nie osiągamy sukcesów tzn. nie wchodzimy w Głębię.
Mieć Moc nie oznacza umieć z niej korzystać.
CZAKRAMY (u człowieka)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10-14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pracząstka – tu mamy Moc podstawową
Prawo – matryca, prawo energetyczne
Mądrość – kontakt z Ojcem
Moc Chrystusowa – kontakt z Duchem Świętym
Kontakt z Arlonem
Stwórca
Mrok – nasz mrok do świat przebudowy
Świat Duchowy Wzrastający – to co leci z Astralu do góry
Zetknięcie się z człowiekiem, czyli z samym sobą
Prawo Zmian – kontakt z PBZ – jak korzysta się z karty zmian, można
dać wiele innym ludziom. Nasze czakramy odpowiadają poziomowi
głębi. Kto przekroczył ten próg jest pod ochrona PBZ.
Kontakt z siłami cieni – pozwala na stykanie się z ciemnymi siłami
pierwszego szeregu.
To ciemne siły przebudowujące
Stwórca ciemnej strony, Kamlaar, Pan Ciemnego Horyzontu
Pozwala na zetknięcie się z Diablem
Prowadzący - Praojciec

Otwarcie czakramów zaczyna się od 9 czakramu. Nie musimy wizualizować.
Każde wejście w modlitwę tj. zostawienie ciała, tj, otwarcie 9 kanału. Potem czakry
2,3,4,5,6 i dopiero przez Stwórcę jest wejście w 4 – w ODŚw, potem 7,8,9,4 i na
końcu 1. Jeśli ktoś do tego dojdzie, ujrzy własnego Ducha w lustrze, stanie
naprzeciwko siebie.
Bez uruchomienia umysłu nie można schodzić w inne partie – np. świadomość.
Z poziomu 9 schodzi się w przestrzenie duchowe. Przy pomocy umysłu jest też
oddziaływanie na ciało fizyczne. Jeśli w człowieku uruchamiamy 1 i 4 kanał, wtedy
dopiero można uruchomić DNA
Przy otwartym 9 kanale możliwy jest dostęp do Duszy i ciała łącznie z
energetyką i DNA. Droga przez serce wiedzie nawet do materializacji organów.
Energetyka człowieka niefachowo modyfikowana potrafi pozostawić trwałe,
niekorzystne zmiany w ciele fizycznym i w psychice. Energią musi kierować siła
duchowa, a więc trzeba uruchomić miłość, by ruchem energii kierowała Siła Wyższa
w procesie uzdrawiania. Najniższym poziomem jest wibracja duchowa ludzkiego
serca (Siły Wyższej), najwyższym Głos Pana z samym Echem Całości, bądź ruchem
cząstek Całości. Ten najwyższy poziom osiąga ludzkie serce podczas maksymalnego
stanu skupienia, łączy się z Siłą Całości, powodują zmiany jakie wolną wolą realizuje
spojrzenie Ojca. Najwyższy poziom takiego ruchu należy do ludzi, którzy całkowicie

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

303

oddali się woli Bożej i realizują wyłącznie jej plany (jak oddajemy Niebu bez
oczekiwania na efekt). To Posłańcy Światłości, synowie Ojca, którym daleko do
akcentowania w procesie uzdrawiania, własnej wiedzy i chęci (czyli pełne zaufanie
Ojcu). Prowadzeni przez Ducha Całości są w stanie dokonywać cudów.
Sprawdzać
– w ilu % naszym działaniem kieruje Duch Całości (w 6-cio stopniowej skali)
Jeśli wyciągamy rękę ku drugiemu człowiekowi ma nami kierować otwartość serca.
Pochwaleni będą Ci, co zapominając o własnej osobie innym ponad siebie pozwalają
wzrosnąć, bramy raju będą dla nich otwarte, bo moc przez nich płynąca zbawi świat
od iluzji, władzy materii nad duchem i ludzkim losem.
SKALE DZIAŁANIA
0
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–
–

udawane działanie
proste działanie
wstępne działanie energetyczne (są już zmiany)
poprawne działanie energetyczne
całościowo- energetyczne (już jest zalążek ducha)
komplementarne
doskonałe (czas wyrazić akordy stwarzania)

Z komórek ma popłynąć wibracja np. „aaaa….” To idzie i ma ukryty w sobie
kod uzdrawiania. My wydobywamy głos z komórek, ale można to zrobić tylko wtedy,
gdy pozwolimy ciału odzyskać samego siebie, a wtedy idzie ten dźwięk ze wszystkich
komórek, a w tym głosie jest (idzie) instrukcja odnowy (gdy to wymawiamy to
komórki słyszą i same się uzdrawiają).
Są trzy główne obszary energetyczne w człowieku:
1. głowa – obszar wrażliwy na energie duchowe
2. tułów z rękami – obszar zmagań energetyczno – duchowych
3. nogi – przestrzeń zstępujących energii mobilnych, które uaktywniają istotę
ludzką, a zarazem trzymają nici wymuszającej zachodzenie procesów
biochemicznych, energetyczno-duchowych i duchowych. Są ściśle ze sobą
powiązane.
Istnieją też 4 obszary pomocnicze zwane Zarodzią Wstępną (nie początkową, ale
umożliwiającą stały dopływ zasilających energii, co ma znaczenie, gdy główny
kościec energetyczny ulega rozluźnieniu lub rozedrganiu).
1. Kanał łączący ze światem astralnym
2. Kanał łączący ze światem duchowym (oba pokrywają się, ale nie są jednym i
tym samym)
3. Kanał łączący pas energii dodający dolne partie człowieka
4. Pas okalający górne partie człowieka, nie rzadko opasujący lub raczej
wtapiający się w wibracje umysłu.
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Tu godnym wskaźnikiem jest punkt – czakram, który decyduje o stykaniu się pól,
które pozornie tworzą jednorodną aurę tzw. biopole.
- Punkt zbieżny w czakramie 1 oznacza, iż człowiek nie potrafi odnaleźć się w tej
rzeczywistości, bo narzuca jej wole umysłu.
- Gdy punkt zbieżny jest w 2 czakramie – to osłabia tę przypadłość, umysł mniej
rządzi, ale matryca swoje robi.
- Gdy jest w 3 czakramie – tu mamy pierwszy raz do czynienia z Bogiem
- Gdy w 4 czakramie – taki człowiek kieruje się pełnym prawem energetycznym.
- Gdy w polu od serca po głowę nie widać pasm 5 czakry, mówimy o uduchowieniu.
- Gdy obszar głowy z sercem zjednoczony jest w jednolitej energii, mówimy o
całkowitym zespoleniu człowieka ze światem duchowym.
Energetyczne obszary, umowne zasilania:
6 na dłoniach
5 na plecach
4 na stopach
którymi schodzą wibracje pochodzące od Matki Gwiazd, które będąc linią przewodnią
Macierzy uaktywniają ludzkie DNA, a więc obecność Boga w człowieku. Oczyszczanie
tych punktów pozwala, by człowiek był w harmonii, a moc jego w łagodności. Reszta
zależy od duchowej czystości.
Poprawia to układ energetyczny w 80%. Robi się tak:
- należy stworzyć trójwymiarowy obraz człowieka i owe punkty, punkty te się
wyciąga i oddaje Górze, by je opromieniowała. Wracają czyste, matowo-lśniące,
przynosząc ciału i duszy spokój (odpoczynek) od duchowego i energetycznego
zniewolenia i zdrowie:
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Sprawdzać:
- stały poziom mocy
- myślenie:
…% pozytywnego
…% negatywnego
- energię psychiczną
- energie komórkową
- siły witalne
- harmonie duchową stałą
- energię duchową stałą (harmonię energetyczną)
- harmonie biologiczną
- w ilu % osiągnięte działanie
- ciśnienie (na skali do 200%
W tym działaniu (opromieniowywanie) energia duchowa jest gorąca.
Rozumienie to jednocześnie pojmowanie zamknięte w doświadczeniu.
Wyrachowanie – badać na skali %
- od 50% w dół to nie jest źle.
Stopnie:
1.
2.
3.
4.

ruch
podążanie
praca
odpoczynek

}
} To
} PraOjciec
}

Prapoczątek – powrót do samego siebie. Jak działa Pracząsteczka to powstaje żywa
energia (gdy jesteśmy w ODŚw)
Można zacząć korzystać z nieistniejącej Mocy Chrystusowej, ale musi być Pracząstka.
Z Pracząstki można korzystać od 11 (Moc), a Energia Przemienienia w Duchu
Świętym zaczyna się od mocy na 13. Pomaga w tym oczyszczanie punktów.
Dobroć jest naszym Prawem.
Obszary spełniania się do sprawdzania:
- obszar ducha i działanie duchowe (5)
- obszar energii i działanie energetyczne
- obszar materii i działanie materializujące
- obszar przestrzeni życiowej (pełna twórczość)
- obszar przestrzeni duchowej – pełne zespolenie i łączenie z Duchem Całości
(od 4 jesteśmy genialnymi artystami)
- realizacja i spełnianie się w przestrzeni całości (samorealizacja)
Cele należy: naklejać na Dziuplę lub powiedzieć dziupli.
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Sprawdzać:
- do jakiego poziomu uzdrawiamy (odradzamy), jaki poziom teraz i do jakiego
dojdę
- pełne działanie podejmuje się z pozycji umysłu poprzez wizualizację i
koncentrację, wtedy podnosi się poziom wiary. Gdy zaczynamy posługiwać
się świadomością, wtedy szybko wchodzimy w uwierzenie. My też możemy to
stosować
- swój poziom uwierzenia, samorealizacji i samospełnienia do 100%
Gdy wsiadamy do samochodu ująć z miłością kierownicę (droga staje się
chroniona).
Słuchać całym ciałem.
Do Dziupli: oczyść mnie, zrównoważ.
Komnata Marzeń i radości. Ulepić kulkę z marzeń, rzucić i zobaczyć, co
przyniesie – przyspieszenie realizacji marzeń.
EMPATIA – polega na słuchaniu, odbieraniu sygnałów od drugiego człowieka,
odczuwaniu jego w nas, słuchaniu drugiego człowieka w sobie. Przyjmujemy
tego człowieka w swoim sercu – jesteśmy z nim jednością.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

307

Modlitwa Zbyszka – Katowice – 10.04.2010
Przekaz
Był świat, którego nie było, był człowiek, który się jeszcze nie pojawił i był
Bóg, który miał to wszystko stworzyć, ale sam jeszcze stworzonym nie był. A to
wszystko było razem światem, snem, Bogiem i Człowiekiem, było przejawem
Nienazwanego, którego nazwano Pra-Ojcem, Pracząstką, Prapoczątkiem, Pra –
Imieniem. A wziął się z przestrzeni, których nie ma i nie będzie, choć wziął się sam z
siebie. Był swym Echem i ścianą Echo odbijającą, choć ani tej ściany, ani tego Echa
nikt prócz Niego nie usłyszy, ani nie zobaczy.
I tak pojawiło się największe Światło, które przybrało formę czystej,
nieskazitelnej Światłości, które przyjęło formę Prawa Istnienia w Miłości. I od tej pory
czysta miłość zwana Macierzą Światłości stała się budulcem, Pracząstką i
Prapoczątkiem wszystkiego, co z Miłości i ku Miłości zna powrót. Było kierowane po
zapoznaniu się z samą sobą i zaprzeczeniem.
W ten sposób Nienazwany zwał się Wszystkim, także w swym odbiciu zwanym
Bogiem Ojcem i Duchem Całości. By pojąć jego idee, sny, światy trzeba stać się
samym czystą cząstką Całości i płynąć głównym nurtem, dotrzeć do czystej
świadomości, która z odczuwaniem nie ma nic wspólnego (kończy się rozumowanie,
a od „15” jest Prawda) i dopiero tam można zrozumieć, jak bardzo mylimy się w
obrazie Całości i jak bardzo blisko nas leży jego rozumienie.
Nie pytaj, więc nigdy, kim, lub, czym jest Prapoczątek, ale pytaj ile tego snu
jest w Tobie, bo wszystko, co doskonałe zmierza do źródła, a zmierza w każdym
słowie, myśli i czynie, pojmowaniu, rozumieniu i stopieniu się z Całością. Tych pięć
stanów Ducha i Czystej Świadomości jednoczy z siłą, której imię sam nosisz. Ta siła
mieszka w kryształach, w prapoczątkach kryształowej, świetlistej świadomości.
Unieś lewą dłoń, spójrz czy widzisz tam światło prowadzące Cię do domu. I nic
już nie ma tam więcej poza zachwytem nad chwilą, nad czasem minionym, który żyje
wiecznie i wiecznie będzie Ciebie stanowił.
Bacz, byś stworzył siebie ze światła, a nie z ciemności, bo Twój koniec może
zawrzeć się tylko w początku, inaczej Twój sen się skończy, a Twój żywy zapis inni
uruchomią w swych snach, lecz Ty już nigdy do domu nie powrócisz.
Można powiedzieć, że Całość zawarła się w tobie i nie umiera, gdy niknie
twoje echo, a skoro czyste Światło płonie w Tobie, wznieś jego płomień w swoim
sercu i poproś by spłynął dłońmi w stronę tych cząstek światła w sobie.
Ratuj, więc wszystko, co zostało zgubione, a w tym procesie odradzania
odnajdziesz własne echo. Czym więc jest Prapoczątek: twoją myślą, słowem, czynem
na drodze do wyzwolenia od iluzji i ograniczeń, bo Ty, a Początek to jedno i to samo.
On dał Ci Prawo, ty mu wolę do istnienia. Podaj, więc sobie dłoń i się śmiej.
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Warsztaty, – Rusinowice 11.04.2010
Pytać Górę, czy mamy przy sobie Przewodników i ilu.
Wyrachowanie – poniżej 50% jest dobrze, bo można to jeszcze zmienić.
Chodzi o to:
- czy leczymy tylko dla kasy
- czy też leczymy, by ktoś był zdrowy i za to ma kasę
Święty kieruje się dobrem całości i pomaga również bez kasy.
Twardość musi być (do 50%). Nie można być nadwrażliwym.
Nas kształtuje każde słowo, myśl i czyn.
Jest 12 struktur człowieka:
1. Macierz (Czarna Piramida)
2. DNA i ciało fizyczne
3. Energetyka i myśli – myśli i emocje nie należą do człowieka, energetyka
wynika z myśli.
4. Umysł i świadomość – chodzi o to by myśleniem sterowała świadomość
5. Duch
6. Duch Całości
I.7. Powiązanie DNA z Macierzą – pierwsze pasmo dojścia do Boga.
Dojście do Boga jest przez Ducha Świętego – ale poprzez DNA.
II.8. Nie znajduje się w człowieku – jest w strefach ruchu, dzięki temu możliwe
jest podłączenie pod miejsca mocy.
III.9. Podstawowa – dotyczy związku z przestrzenią, tu jest klucz do wchodzenia.
Zawiera się w danych rejestrach duszebnej świadomości, to obszar umysłu i
świadomości, dzięki temu możemy wchodzić w inne wymiary.
IV.10. Tu znajduje się klucz do wchodzenia w różne części ciała fizycznego,
energetycznego, duchowego i ich związków z przestrzenią, a wiec z innymi
ludźmi. Te struktury wykorzystują Siły Ciemności do panowania nad ludźmi
V.11. Złoty Otok opasujący Ciało Duchowe i całą Istotę Ludzką.
VI.12. Nowy model, który sobie człowiek wypracowuje na różnych poziomach.
Sprawdzamy:
- moc stałą
- stały poziom duchowy
- % umysłu i świadomości
- myślenie negatywne i pozytywne w %
- energię psychiczną i komórkową
- harmonię duchową stałą
- harmonie biologiczną stałą
- harmonię w pojedynczej komórce stała
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Sprawdzamy: ile jest w nas:
-

dobra
uczciwości
rozumienia co jest ważne
prawdy o sobie samym (oglądamy samych siebie)

Życie marzeniami i radość = wzrost świadomości.
Zaufać Ojcu, słuchać Ojca.
Moc Śmierci – kasuje wszystko co brudne i negatywne, co odcina człowieka od
Boga.
My musimy być czyści i oddać Ojcu wszystko.
W Pra-Ojcu i Pra-Matce jest miłość, czyli Miłość była początkiem wszystkiego,
jest Ciszą. To co z miłości powstało i do niej idzie jest niezniszczalne.

310

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Warsztaty – Rusinowice – 16.05.2010
Zło należy czyścić i blokować
ISTNIENIE – jest formą ataku energetycznego zabawiającego się wtórnego Umysłu
Wszechrzeczy. Jest i nim samym jak i wyrazem zawartej w nim zdolności twórczej
zwanej Urzeczywistnionym Obrazem Snu. W tym kontekście istnienie obrazu snu jak i
samego snu jest tożsame i zwyczajne, będące dla umysłu Wszechrzeczy – czyli
Nadrzędnej Inteligencji tym samym. Nie ma tu znaczenia czy Ty, czy Ów został
przyobleczony w obraz czy też pozostał zapisany w formie otrzymania wewnętrznego
zwanego potocznie marzeniem. Tak świat rzeczywisty jak i rzeczywistość marzenia
jest doświadczeniem duchowym, tą samą wartością. Jest jednak czymś innym dla
ruchu cząstek energetycznych, które są jedną z form snu rzeczywistości. Dla tych
cząsteczek ma to znaczenie, gdyż są one obrazem, a więc snem w którym cząstki są
zawarte w jego śnie. Same zaś cząstki energetyczne uczestniczą w doświadczaniu
ducha, gdyż przeżywają istnienie tego samego, choć bytem nie są. Skondensowana
forma cząstek, zwana materią, zawiera w sobie ten sam paradygmat poznania,
wzrostu i pojmowania, który został duchem wyrażony w bardziej ruchliwej powłoce
obrazu, gdyż energia i materia jest dla ducha tym samym – jego energetycznym
snem, a skoro Duch tutaj schodzi to, to, co chcemy musi się przejawić, (ale to Duch
decyduje o tym). Gdy Duch mocą swej kreacji stworzy jakiś obraz, może on przybrać
formę energetycznego istnienia.
Jeśli w Duchu zostaną wyrażone trzy zasady:
- zasada utrzymania obrazu (kreacja – jest i koniec)
- zasada stopienia obrazu z całością (czyli jest to we mnie wyrażone i
puszczam)
- ujednolicenie wizji w ziarnach duszy będącej tworzywem, a zarazem
pomostem utrzymującym energetyczny obraz snu (żyć tylko i wyłącznie
marzeniami),
to świadomość jak i umysł mogą w pewnych okolicznościach dokonywać cudu
materialnego istnienia - jeśli tylko Wyższa Inteligencja zechce w tym uczestniczyć.
Ludzki czysty Duch, potrafi być dla siebie wyższą inteligencją o ile jest
zjednoczony z twórczym Umysłem Wszechrzeczy [jak budzimy się w Duchu, w
prawdzie, to my tego chcemy. Jak oddajemy Bogu wszystko, jak wzrastamy, to
poznajemy, że to, co Bóg nam szykuje jest najcudowniejsze. Jeśli jesteśmy
zjednoczeni z Duchem, to to, co chcemy jest autentyczne, zawsze dobre.]
Tak, więc obudzona Dusza i Duch w odrodzonej Istocie Ludzkiej potrafią
tworzyć energetyczny obraz snu własnego (marzenia) o ile wyrazi na to zgodę Duch
Całości, (czyli my możemy realizować własne cele, ale włącza się umysł – słaby)
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Istnieją trzy formy przejawienia się w energetycznej rzeczywistości:
- materialna
- duszebna, czyli energetyczno – duchowa
- duchowa – jest idealnym przejawieniem się ducha w energetycznym
doświadczeniu, co nie jest dane w samym założeniu twórczym snu.
Gdy Istota Ludzka pozna mechanizm kreacji marzeń i doprowadzi do
całkowitego zjednoczenia się w Trzonie Duchowym, a więc obudzi Ducha i jego
energetyczny obraz, Dusza zyskuje możliwość pełnej kreacji siebie w energetycznej
przestrzeni życiowej (gdy zjednoczony trzon duchowy, Bóg już w znacznej części
prowadzi, bo to jest czysta świadomość i wszystko się udaje, to duch kreuje to
wszystko). Gdy Ów Duch zyska też zezwolenie innych istot ludzkich na poziomie
Ducha do działań modyfikujących ich przestrzenie życiowe, może wpływać na ich los
oraz niższe struktury energetyczne – w tym na ciało. Doświadczanie przeciwieństw
nie ma nic wspólnego z cierpieniem, a więc jak Bóg chce to uzdrawia mimo woli, bo
tu nie ma być cierpienia, tylko nam się to wmawia.
Uderzenie Systemu w starość – człowiek starszy ma doświadczenie i warto z
tego skorzystać, ale uderza się w to – reklamy promujące tylko młodość, bo młodym
łatwiej manipulować.
Ale gdy Istota Ludzka zespoli się z Duchem Całości, to po jego zezwoleniu i po
jego doświadczeniu uczestniczy w zmianach, które są jego, Ducha Całości i jej po
Duchu snem.
Ale gdy Istota Ludzka obudzi się na poziomie Ducha Całości i sama sobie
nadaje mocą kreacji zezwolenie na istnienie rzeczy, czy zmian w istniejącej
przestrzeni życiowej - które dla Istoty Ludzkiej obudzonej na niższych poziomach są
w ogóle, albo tylko częściowo dostępne (czyli jak ktoś się obudzi jako Duch Całości,
może innym wyznaczać ścieżki, bo go interesuje tylko dobro innych, dlatego trzeba
odczuć Ducha i Boga w drugim człowieku).
Duch Całości nigdy w śnie nie występuje przeciwko sobie - a więc i zawartym
w sobie istotom ludzkim, gdyż kieruje się wspólnym dobrem, a więc własnym i ogółu.
Duch zawsze wie, co jest dobre, a co złe, Dusza się tego domyśla, a
człowiek jedynie doświadcza walki sił, które go kształtują na poziomie
energetycznym (galareta utrzymuje go w konflikcie wewnętrznym, ale po wejściu
Ducha w nas – już nas to nie odchodzi).
Oddaj Duchowi Całość i siebie, a zbawisz od błędów i niemocy sen o samym
sobie. Zacznij ćwiczyć sztukę powoływania istnienia (marzenie jest sztuką), w
drobnych doświadczeniach każdorazowo oddając Ojcu, a więc Duchowi Całości i
obserwuj, co On uzna za najważniejsze, jaki obraz będzie miał Jego sen w
energetycznym wyrazie (czyli w naszych losach).
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Istnieje 6 obszarów człowieka, które łączą go z wymiarami. Są to
pozornie obszary duchowe, ale obejmują także przestrzenie, które są zagęszczeniem
materii. Nie należą do 12 wcześniej omówionych. Są one lepiszczem człowieka we
Wszechrzeczy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

obszar łączący człowieka ze światem astralnym
obszar łączący człowieka ze światem duchowym
obszar łączący człowieka z Ojcem
obszar łączący człowieka z Linią Niemocy
obszar łączący człowieka z Linią Mocy Wszechrzeczy
obszar łączący człowieka z fizycznym mózgiem człowieka, w którym
ukryto biologiczne przejście w duchowe światy równoległe, jak i usytuowania i
to są ognie, okręgi łączące nas z głębią. Mistycy mają przebudowę mózgu,
nam też ciągle przebudowują, z tym wiąże się DNA

Symbolem tych 6 obszarów są skrzydła, a efektem ich otwarcia chęć
czynienia cudów i rozbudzone przekonanie, że droga duchowego wzrostu jest jedyną,
właściwą. A otwarte skrzydła mamy i wzlecimy – to lot Orła i droga do wolności.
Jest 6 wejść i wyjść znajdujących się w ludzkich wibracjach. Mają one
związek z ludzką energetyką i tymi przestrzeniami duchowymi, które niosą w sobie
cząstki energii. Nazywamy je bramami..
Wejścia mają punkt zborny w 2 czakrze i są sterowane ciśnieniem energetycznym
ukrytym w matrycy. Energie, które tu dotrą, mogą później podążać do punktów
wyjścia, gdzie niszczą człowieka oddziałując na niego destrukcyjnie, albo stamtąd
podążają ku innym ludziom, niosąc im zagładę. Mogą też niszczyć jednocześnie
pośrednika i cel. To świat, w którym dobro i zło ściera się w ludzkim sercu. Nie
ulegać iluzji, że dobro w walce o swoją wolność może posłużyć się krzyżem i
krucjatom. Dobro zawsze musi być dobrem.
Jeśli sądzimy, że dążąc do Ojca możemy w Niego wątpić, możemy czuć się
słabi, możemy w nieskończoność odkładać pokochanie drugiego człowieka, to
wiedzieć musimy, że nie jesteśmy dobrzy, ani sami wobec siebie i innych uczciwi.
Naśladujemy jedynie słowa, jakie pozostawił po sobie Jezus, ale nic z tego
nie rozumiemy. Jest się wtedy niczym oszukańczy kościół, który rujnuje własną
Świątynię Serca – jedyną bramę wiodącą do Ojca.
Obudźcie się ze snu pychy, ignorancji i wywyższania ponad cokolwiek,
bowiem cokolwiek jest cząstką Ojca. A żadna Jego cząstka nie jest od
drugiej ważniejsza. Zburzcie kościół własnej bezmyślności i lenistwa
duchowego.
- Po modlitwie –
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- Ogień Zrodzenia, Ogień Życia można wmontować w kogoś.
- Oczyszczanie/energetyzowanie czakr – ustawianie struktur człowieka:
Uzdrawianego umieszczamy w przestrzeni, zawieszamy, patrzymy na niego –
jest ciemno i pełno gwiazd, a my pozwalamy, by jego punkty (czakry)
poleciały do Góry, do jego gwiazdozbioru, by Góra zrobiła co trzeba –
oczyściła i by wróciły czyste i opromienione.
To samo możemy zrobić z sobą. /zobacz też str. 303 – Katowice 10.04.2010/

- Zobaczyć samego siebie w lustrze – na to może spojrzeć tylko Duch.
Mamy opowiedzieć się za Ojcem i wtedy będziemy patrzeć na siebie
inaczej.
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Warszaty 29 maja 2010 – Katowice
- Uważać na objawienia zwodnicze i osoby z objawieniami – sprawdzać.
- Sprawdź się w lustrze czasu w %
- lustro prawdy
- lustro iluzji
- lustro mroku (ciemności)
- nie używać słowa „darmiczny” – zbliżone energetycznie do słowa „przeklęty”
- ESTERA – strachy i lęki
- Na skali „Ciemnej Przemiany” K.U. – Lochy oznacza wszystko, co jest w
podświadomości i się budzi
- Ściągać samemu info z Góry, a nie szukać u innych. Sprawdzać czy są czyste.
- Maski może ściągać tylko Bóg.
- Pytać, co było przyczyną choroby:
- energetyka - tzn. uroki, manipulacje, opętania itd.
- genetyka – tzn. człowiek jest obrabiany, nie urodził się z tym.
- konflikt wewnętrzny – dużo chorób wywołują tzw. zapętlenia, mając wyrzuty
sumienia człowiek pozwala wejść chorobie, bo ma obniżony próg
energetyczny
- konflikt narzucony lub samoistny – narzucają iluzje, myśli
- Czarny Krzyż – jest artefaktem Jezusa
- Przyspieszenie – jak będziemy wchodzić w obszar Ducha Świętego, będziemy
tworzyć własne wizerunki, będziemy mieć swoje własne miejsca.
Sprawdzać:
Jaką część naszej istoty obejmuje iluzja i kto za tym stoi: umysł, myśli (myśli mogą
być podrzucone . Oddzielenie umysłem od świadomości.
- Nie wpadać w panikę to zwodnicza pułapka – wybraliśmy drogę do Boga i nią
idziemy. Bóg jest jeden.
Sprawdzać:
Kto przygotował atak i tworzy iluzje (w PTP)
Różnica pomiędzy prawem energetycznym, a ludzką moralnością, a więc w …..% - ile
jest prawa energetycznego, a ile ludzkiej moralności
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- Myśl połączona jest z
- zatrucie
- zatrucie
- zatrucie

emocją. Pułapki:
ciała
ducha
duszy

- Nie wyrażać zgody, by inni (poza Zbyszkiem) nas do czegoś (pod poziomy)
podłączali – pułapki
- Działamy Mocą Światłości, nie popełniamy błędu, ale działanie może być
skuteczne lub nie, bo tak decyduje Światło.
- Skupiać się na własnej mocy, a nie innych. Liczy się tylko Bóg i my, czyli Moc
Chrystusowa i My, a wtedy zapanujemy nad życiem. Korzystanie z tej mocy to
pewność działania i uruchamiamy tę moc tu. Skupić się na sobie i zacząć w siebie
wierzyć (przerobić od 1 – 9 pokochanie siebie ….)
Przypomnienie:
„Jeśli więc sądzicie, że dążąc do Ojca możecie w Niego wątpić, możecie czuć się
słabi, możecie w nieskończoność odwlekać pokochanie drugiego człowieka, to
wiedzcie, że nie jesteście ani dobrzy, ani wobec siebie i innych uczciwi. Naśladujecie
jedynie słowa, głos, jakie po sobie zostawił Jezus, ale nic sobie z nich nie robicie.
Jesteście niczym oszukańczy kościół, który rujnuje własną Świątynię Serca, jedyną
bramę wiodącą do Ojca. Jak pokochacie, jak będziecie nad sobą pracować nie
będziecie do stu innych dzwonić, nie będziecie uzależniać się od ich rad. Tu Chrystus
wystarczy do tych działań, a Góra podpowiada, że trzeba kochać, żeby świadomość
była uruchomiona, żeby ściągać całe info do tego potrzebne. Czuć się słabym to jest
przestępstwo duchowe. Jak można z Bogiem czuć się słabym? Nie można! A to
oznacza, że o Bogu mówię, ale Go nie czuję, to czuje człowiek, ale, na jakim
poziomie? Jak żyje Galaretą, to mnie uwala.
Jedyną własną obroną jest moc Ducha Świętego odczuta w sobie. Marzenia
mają być, wszystko ma być. Prawdą w tym postępowaniu jest nieuruchamianie
eskalacji zła.
Mamy wkodowane różne rodzaje energii – pakiet (Rusinowice 16.05.2010)
Można sprawdzić, jak te osoby wyglądają na skali światłości i ciemności, co tu i teraz
się z tym człowiekiem dzieje. Jeżeli kogoś sprawdzamy na skali Energii Jedynej, to
mówimy o jego mocy, o tym wszystkim tylko w tej energii. Ponieważ to należy do
Duszy, do Ducha, to jak On korzysta z tej mocy, to niewiele może zdziałać, Energii
Przeciwnej nie skasuje itp. Ale jak dostanie cały pakiet, to ten poziom duchowy, który
jest tutaj można utwierdzić i jestem mocniejszy.
Ktoś jest na poziomie 6 w Energii Jedynej, taką ma moc, ale w całym jego
działaniu jak się przeciwstawia wszystkiemu jest bardzo malutki – jak się nie
uruchamia Energii Boskiej, która zawiera w sobie wszystko. Dzisiaj, ponieważ wejdą
wszystkie rodzaje energii, to ten poziom 6 będzie się mniej więcej przekładał na
Skalę Światłości. Łatwiej mają ci, co wchodzą w zło, bo tam podstawą jest Energia
Przeciwna. Jak on uruchamia przeciwną na 6, to taka ma w ogóle moc w tej skali
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ciemności – to jest potęga. Dlatego tak rządzą tym światem. Odczytu dokonuje się
na normalnej skali poziomów duchowych do 18-tki. Np. mam 9, utrzymuje kanał,
jakby mnie wrzucili do świata Demonów dam radę, ale w światłości masz 1, czyli jak
się stykasz z ciśnieniem w ciemności – przegrywasz. Tak Cię wsadzą w iluzję,
otumanią, że będziesz padać, będziesz żyć emocjami, nie tymi myślami itd.
Góra mówi, że cały czas oprócz Galarety – czyli różnych emocji, myśli, tego co
nas otacza, my stykamy się z całością, a w te całość wchodzi moc Szarej Strefy,
różne ciśnienia tamtej strony, wszystko – więc jak to razem zgromadzimy mówimy o
ciśnieniu ciemności i mogącym przeciwstawić się mu, ciśnieniu światłości. U nas
sprawdzamy Poziom Duchowy i Moc, tam to samo, czyli semantyka jest inna. Moc
Światłości odpowiada u nas poziomowi duchowemu w Energii Jedynej i ciśnieniu.
Ciśnienie odpowiada u nas Mocy.
Jak mówimy o Skali Światłości to ona mówi o tym, do czego mamy dostęp, a
ciśnienie mówi o tym – jak umiemy korzystać z tego. I okazuje się, że realizujemy
nasze cele tak, jakie było to ciśnienie egzystencjalne – co sprawdzaliśmy na skali
200%, to tutaj mamy ciśnienie i jak mamy więcej rodzajów Energii, to od razu mamy
wielokrotnie większe ciśnienie, to jest ważne.
Każdy ma swoje plany i jak je podstawimy pod to ogólne ciśnienie (przykład:
ryba, ciśnienie wody, rafa koralowa) to coś wspiera. Ale ten system jest przeciw
człowiekowi, wiec jak będziesz realizować swoje plany zgodnie z ciśnieniem Systemu
– to będziesz wykańczać ludzi. Więc jak realizujesz swoje plany „po sercu” to od
Twojego ciśnienia zależy, czy swoje zrobisz, czy też nie. Musisz mieć większe
ciśnienie, żeby to zrobić. W swojej przestrzeni życiowej spotykasz się z ciśnieniem
całości np. 7,5 - twoje jest np. 1, dlatego tak mało nam wychodzi. Jak dodamy cały
pakiet energii, ciśnienie będzie nie 1, a 5 – a to już jest coś! W Polsce ciśnienie
Systemu jest 9. Jak chcemy zmienić – światłości musi być więcej. Poziom
Systemu, w który uderzamy to 15. Trzeba mieć więcej, żeby to łamać – i to
osiągnąłem dopiero 2 tygodnie temu.
Coś nas łamie, tam 2, a ja po włączeniu wszystkich energii mam np. 5, nie
będę widzieć tych kurdupelków, nie będę ich brać pod uwagę. Z czymkolwiek się
stykacie, możecie sprawdzić, jakie to jest ciśnienie – to jest bardzo ważne np. to jest
praca, partner, jakieś cele. Jak chcemy uzdrawiać w tym Systemie, stykamy się z
ciśnieniem niecałe 2. W tej chwili ogólnie macie ciśnienie 3 przekroczone. Dzisiaj
nasze ciśnienie skoczy do 7! Po prostu będzie się działo – wojna energetyczna. Ale
my chcemy zachować prawość „po sercu”.
…. Ojciec jest nie tylko wszędzie, ale i we mnie i przeze mnie działa, to jest
niesłychanie ważne …. Całość jest w jednym punkcie, cały sen jest w nim zwarty .. W
całej przestrzeni będziemy mogli zapisać nasze marzenia. Mamy tylko sprawdzać, co
jest właściwe dla nas, dla naszego snu i co jest właściwe dla Ojca. Jeśli nasz sen jest
tym samym, to to ma się stać, będzie i już nie musimy się martwić, czy mam o tym
marzyć, czy nie. Możecie marzeniem żyć, umysł nie będzie pułapką, nie będzie Was
odwodzić od celu.
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Sprawdzić marzenie:
- w ilu % to jest dobre dla mnie
- w ilu % to jest dobre dla Ojca
Jeśli dla mnie jest korzystne w 100% i dla Ojca słuszne w 100% - to wybór został
dokonany, tylko musisz czuć Ojca w sobie.
Jeżeli marzenie jest właściwe, nie cofaj go.
Jest coś takiego, jak odzyskiwanie się. Co to jest? – Powrót do domu. Bóg i my się
odnajdujemy….
Jak odczujesz Ojca w sobie pozwalasz mu działać. Jak widzisz jeden punkt – ten
punkt to jest tylko jedna cząstka, ale tak śni, że w tym śnie, w tym jednym punkcie
jest wszystko. Co to? – MIŁOŚĆ po prostu MIŁOŚĆ. Najcudowniejsze, czego
doznałem ja, człowiek – falą nośną jest Miłość – i od tej chwili, jak coś robisz, a Duch
wszedł w Ciebie, nikogo nie wzywasz. Po co? jak wszystko jest w Tobie.
Uzdrawiamy … nie trzeba zamykać oczu. Jesteśmy. Powróciliśmy do domu. Tu w tym
ciele jest Duch i to On działa. Dotykasz i koniec, koniec z całością.
Ojciec za trzecim razem, gdy kazał mi zamknąć oczy, i było zejście do przestrzeni, do
całości jakby stąd – stamtąd zawarł się we wszystkim i całkowicie obudziłem się w
ciele.
W Warszawie zszedł kanał, ale ludzi do podpięcia nie ma. Jak ktoś po ludziach
dzwoni, kiedy ma problem….? Trzeba się ugruntować .
Czasami nasze cele są poza naszą przestrzenia życiową np. masz 40 km i tam masz
dom, piekarnię i to się realizuje jak masz ciśnienie. Nici, tyczą się tylko ludzi, stykają
się z ludźmi, ustawiają sytuacje. Jak macie też piekarnię np. w Gdańsku, to możecie
przegrać, tam mamy mniejsze ciśnienie, poza nasza przestrzenią i nasze
oddziaływanie tam powoli słabnie. Posłany jak uruchomi tę moc, będzie miał średnicę
1000 km, akurat pasuje na powierzchnię Polski. Nici podpowiadają intuicją,
jasnowidzeniem (nie idź tam, bo Cię oplują, nie rób z nim interesu itd.)
Natomiast ciśnienie, to, co tu wzrośnie dotyczy wszystkiego, tego całego badziewia
po drugiej stronie. Sprawdzić to, co chcemy osiągnąć i ciśnienie przeciwko nam 0-18
Skala Podstawowa. Ważne przy uzdrawianiu: jakie ciśnienie jest tej choroby. Jak są
zastawy, opętania itd. to hamują proces zdrowienia. Ciśnienie choroby np. 10 jak
używam większego – jest zdrowienie, bo przełamię chorobę.
…..Moc światłości odpowiada poziomowi duchowemu.
….. czuć ciśnienie na rękach, jakby się balon ściskało
….. energie po jakimś czasie płyną.
Nie wolno się nam uzależniać od drugiego człowieka, jakiegokolwiek.
Wogóle: WY a BÓG to jedno.
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Modlitwa I:
Teraz nie wchodzić w modlitwę, w nasze przestrzenie. Patrzcie na świat, bo
przy otwartych oczach widzicie to, co jest naprawdę. Widzimy elementy, dekoracje, a
nie widzimy, co tu płynie. Cała nauka, byśmy tutaj się odnaleźli…
… Sprowadzanie umysłu do serca to jest obudzenie się świadomości, jej
kontrola nad ciałem nad ciałem, bo umysł musi funkcjonować, bo rządzi ciałem
fizycznym, struktura energetyczną to jest jakby procesor, ale nie procesor ma nami
rządzić, choć nie byłby potrzebny, gdyby nie było węzła karmicznego – bo
świadomość przejęłaby kontrolę. W tej chwili świadomość musi się budzić. To, co
czujemy na głowie, to świadomość duchowa w pełni obudzona. To coraz
intensywniej wchodzi na nasze głowy, ciarki.
Umysł sprowadzony do serca staje się narzędziem, to świadomość wszystko
widzi, to wy, duchowi budzicie się i patrzycie na swój dom. Schodzimy, jesteśmy w
sobie, schodzimy łącznie z naszą przestrzenią duchową…
…. Odczuć Ojca w nas
…. Złota Kolumna – cały czas są te pięterka i jak się jest w tym świetle,
dopiero się schodzi. Wtedy jak się schodzi, ma się wejście do działań subatomowych.
Okazuje się, że człowiek może sprawdzić jak podróżują z nim te energie. Jak
ewolucyjnie się rozwijamy tj. 1-szy czakram do 7-mego. Człowiek jest na poziomie
9-tym i tu zaczyna się powrót. Czyli do 8-mego jak się dochodzi – a to jest poziom w
Złotej Kolumnie, jak się człowiek odnajduje, czyli odnajdujemy się w Duchu – to On
zaczyna schodzić. Możemy sprawdzić, na którym poziomie jesteśmy…..
Naszym domem jest ciało … DNA, przejście do Boga, Macierz – to jest
dom. Jak macie zejście w 2-gim czakramie, jednoczycie się z Bogiem i z samym sobą
Wystarczy sprawdzić poziom zejścia w nas.
… Pozwalasz Duchowi budzić się w sobie i działasz. Ty Duch jesteś w tym
futerale, jesteś w domu, budzisz się w tej przestrzeni, otwierasz oczy i działasz. Jak
działasz z poziomu człowieka, to w 2-gim czakramie przy otwartych oczach. Ale jak
schodzisz do 1-go możesz zamknąć oczy, działa tylko Bóg. Cała moc ludzi, jak
działają energie pochodzi z 2-go czakramu. Ludzie, którzy działają silnie
energetycznie potrafią nieźle namieszać. Jak wejdziemy do 1-ego czakramu – a mam
nadzieję, że dziś się uda – mówimy, co ma być i tak się dzieje.
Światłość. To są kryształy odwrócone dwie piramidy stykające się
podstawami. Znak Eloooohiiiiiiiiinaaaaaa, to są tylko i wyłącznie kryształy, to jest
odwrócenie, to się obraca. Możemy sprawdzić, gdzie przy zejściu jesteśmy. Domem
jest nasze ciało – to jest wszystko. Wygląda to tak, jak nici waty cukrowej, które
zasmużają ciało fizyczne i cała przestrzeń – dzięki czemu z poziomu ducha można w
całości wprowadzić wiele zmian. Mówili – a człowiek tego do końca nie rozumiał,
sądził, że dom jest tylko tam.
Oni wyraźnie mówili, że dom tu, tylko logika niewłaściwie to ujmowała.
Dopiero, jak mi parę dni temu pokazali, o co chodzi fizycznie, to załapałem…
Istnienie. Marzenie to kreacja, uruchamiamy kreację, czyli to jest poziom 7
istnienia. Natomiast samo istnienie jest 8-mym poziomem. Poza tym jest tylko Duch.
czyli jak ktoś wie, czym jest istnienie i potrafi to uruchomić, to kreacja-ciśnienie, to
musi się w życiu stać. Jak mam Ducha Świętego w sobie, Ojciec się budzi. To ja mam
wszystko. ……. o istnieniu…
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To, do czego dążymy to jest odczucie Boga w drugim człowieku, bo my to
jedno. Nie mogę skrzywdzić, bo po śmierci będę cierpiał za to, co zrobiłem Tobie –
czyli sobie. Duch zawsze wie, co jest dobre, a co złe, Dusza się tego domyśla, a
człowiek….. galareta.
Oddaj Duchowi Całości siebie, a zbawisz od błędów sen o samym sobie.
Zacznij ćwiczyć sztukę powoływania istnienia – marzenie, ono jest sztuką.
Inteligencja duchowa, która się budzi i to umożliwia to jest wielki artyzm, to jest
sztuka, a w drobnych doświadczeniach oddaj Ojcu.
Modlitwa II
… To czego uczymy się o Bogu jest najwłaściwsze, by Go zrozumieć, by Go
uruchomić, by Go odczuć, by w Nim być, by po prostu stało się tak, byśmy mogli
funkcjonować w tych przestrzeniach, które są dla nas przygotowane. Mówią, że z
poziomu wyższego świata duchowego pojmowanie jest bezsensowne, bo to
poszukiwanie czegoś, co istnieje. Gdy się jest w prawdzie – jest się w Bogu. Bóg jest
stanem! To jest prawda. Prawda tego, że możesz, że jesteś miłością, że nie ma
ograniczeń. To wszystko, czego nas uczą to jest doprowadzenie do stanu bycia w
Bogu, to jest stan: „i słowo ciałem się stało”. To jest Bóg. To jest cud. Tam wszędzie
On jest. To jest totalne działanie. On żyje w działaniu. I mówią, że Bóg, który się w
nas teraz budzi, budzi się jako działanie. Uruchamiają w nas działanie. Mówią, że
każdy za nas będzie umiał być działaniem, ale sama myśl o tym, że można być
działaniem sprawia, że jesteśmy blisko Boga. Jest to mój najpiękniejszy sen. Mówią:
patrz jak dziecku odrastają nóżki, patrz jak ludzie zaczynają być szczęśliwi, patrz jak
lecą do gwiazd. Bo Bóg jest radością, bo Bóg jest miłością. STAN! Jak jesteśmy w
radości, w marzeniach, łączymy się z Bogiem.
My ciągle myśleliśmy, że mamy kontakt z siła wyższą – a my mamy kontakt z
BOGIEM, bo jesteśmy w NIM.
Radość i miłość to jest BÓG. Jak jesteśmy w radości i w miłości to Go
doświadczamy. I pokazali taki krzyżyk – kiedy jesteśmy w prawdzie, wtedy działa
BÓG. Poddajmy się temu, co się dzieje. Oni nazywali to dotknięciem Boga,
powiedzieli, o co chodzi i jest dotknięcie Boga i zostawiasz to. Poziom Duchowy to
uruchamia i leci. Dotykasz i koniec…..
Wejdźmy teraz w takie wspólne działanie, bo warto. Uwaga – nie wiem, jakie
to będą poziomy, bo to jest tak; tak jak Oni działali, struktury energetyczne są te
same. Tak jak powstał kanał Szatana – te Kropki, to każda kropka ma swój poziom.
To są struktury. Nie wiem, jakie struktury w waszych domach powstaną, ale mówią,
że można, i zanim przyjdzie cała wiedza z tym wszystkim
Uzdrawiamy się i wstawiam do waszych przestrzeni, do waszych domów
bezpośrednią obecność Naszych. Oznacza to, że będziecie czuć ruch, bo będą
fizycznie obecni. Skupiamy się, uzdrawiamy samych siebie. Dotkniecie Boga tu, to
jest działanie i wchodzimy do naszych domów. Można na skali poziomów stwórczych
sprawdzić, co się u Was umieściło, jaki poziom. U nas punkty. Ci, których mamy u
boku cały czas będą naprowadzali, będą podpowiedzi.
Sprawdza się – mówią – poziom energetyczny do 179 i z takiego poziomu siła
będzie tym miejscem sterowała, z jakiego poziomu duchowego jest ten kanał. Doszło
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do 179 energetycznego – miasto ORIN. Będą zmieniać relacje, wyzwalać z pijaństwa
itd. Jak przekażą info co i jak, to rozrysują drzewo tych punktów.
Podsumowanie warsztatów 29.05.2010
Prawdą w tym postępowaniu jest nieuchronność zła. Nie podsycanie w sobie
nienawiści na widok zła, dzięki czemu możesz zachować względny spokój i w tym
stanie przyjrzeć się w miarę rozsądnie danej sytuacji.
Nie wytykamy palcami ludzi, którzy się sprzeniewierzyli, ale potrzebujemy, info
do przyjęcia własnej postawy, by nie żyć w iluzji o nich.
Dzisiaj zostanie uruchomiony pakiet energii, by lepiej widzieć, co się dzieje z
człowiekiem (utwardzanie poziomów)
Jest ciśnienie ciemności i ciśnienie Światłości, a nie tylko relacje między
ludźmi. Moc mówi, do czego mamy dostęp. Gdy realizujemy nasze cele i mamy
więcej rodzajów energii to mamy większe ciśnienie, a to bardzo ważne, bo w naszej
przestrzeni życiowej naciska na nas „galareta”.
W naszych działaniach mamy zachować i stosować prawo „po sercu”
Sprawdzać:
Skala 0-200% mierzenie ciśnienia egzystencjalnego w relacjach z ludźmi. Przy dużym
to my wyznaczamy im ścieżki.
Badać ciśnienie całej egzystencji (skala 1 – 18), ciśnienie przeciwko nam w tej
przestrzenia, ciśnienie choroby. Ciśnienie czuje się w rękach.
- Biały Strumień oznacza wypełnienie przestrzeni człowieka Boską Przestrzenią. Zło
nie może tam wejść.
- Nici dotyczą tylko ludzi. Ciśnienie zwiększa zakres naszego działania (np. z metrów
na km). Nici to intuicja, jasnowiedzenie.
- Jak otworzymy się na Ducha Całości to istnieje tylko Bóg i my, a patrząc na
drugiego człowieka wiemy, że to my. Ruch umysłu przez serce to budzenie
świadomości.
- Przy uzdrawianiu chodzi o to, by energia doszła do przyczyny, do czakry podstawy i
wtedy się rozlewa i dalej schodzi do domu. Dom jest wszędzie. Naszym domem jest
ciało.
- Kanały transformacyjne czyści w człowieku oddech Ducha. Proces ten można
uruchomić w Komorze Regeneracyjnej (w Dziupli), ale najpełniejszy jest, gdy
człowiek jednoczy się z domem pozwalając pasmom duchowym powstać w nas i
wszystko przeniknąć, jednoczyć z domem.
DNA to przejście do Boga, Macierz to jest Dom. Jak otworzymy się to
zejdziemy etapami do siebie, do domu tj. drugiej czakry. Zejście do 2-giej czakry to
jednoczenie się z domem. Budząc się w tej przestrzeni otwieram oczy i działam.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

321

Działanie z 2-giej czakry jest przy otwartych oczach. Jak schodzimy do pierwszej
czakry znów zamykamy oczy (przy działaniu).
Sama Moc Energetyczna ludzi przychodzi z 2-giej czakry. Gdy schodzimy
duchowo do 2-giej czakry i działamy, to nie musimy wiedzieć, co ta energia robi, bo
jest Duch i Moc, a my mówimy, co ma być.
Gdy schodzimy w działaniu do 1 czakry (podstawy) – tu działa już wyłącznie
Światło (odwrócone kryształki – znak Elohina)- to, co na Górze to i na dole.
Domem jest nasze ciało. Wygląda to tak jak nici waty cukrowej, które
zasmużają ciało fizyczne i całą przestrzeń, dzięki czemu z poziomu Ducha można w
całości wprowadzić wiele zmian.
Istnienie. Marzenia to kreacja czyli 7 poziom Istnienia. Samo Istnienie jest 8
poziomem, poza tym jest tylko Duch. Jeśli ktoś wie, czym jest Istnienie, potrafi to
uruchomić, a gdy ma jeszcze ciśnienie duchowe to kreacja musi zachodzić. Gdy
mamy moc Ducha Świętego w sobie i Ojciec się budzi to mamy wszystko, (ale tylko
przy pełnym zaufaniu)
(Istnienie – warsztaty Rusinowice 16.05.2010)
Dokonywanie wyborów – nie dokonywać wyborów tylko pytać.
OJCIEC – „Nie zapominaj o tym, że jestem Twórcą Wszechrzeczy i choć zawarłem się
w Tobie, Tobą nie jestem. Tak samo sen nie jest Mną. Sprawdzaj, więc co jest
właściwe (wybory, postępowanie, myślenie) nie z poziomu snu, a Tego, co śni (a my
jesteśmy formą snu). Pytaj w ilu % to sen i w nim zawarte „właściwe”, a w ilu % to
Ja i we Mnie zawarte „właściwe”. Wtedy dokonaj wyboru, a Ja go uszanuję (mamy
wolny wybór, ale z Wolą Ojca jest on dużo lepszy, Ojciec wie lepiej)
Sprawdzamy:
- w ilu % jest to właściwe dla mnie
- w ilu % jest to właściwe dla Ojca
Wyboru dokonujemy czując Ojca w sobie, by zrozumieć, że to marzenie już
jest - i puszczamy, bo tak ma być. Nie poddawać pod wątpliwość, nie cofać a
utrzymywać marzenie.
Jest to proces budzenia się w sobie – na poziomie Człowieka, Duszy, Ducha i
Ducha Całości. Jestem ciągle sobą, ale inaczej to pojmuję.
Budzenie się w sobie to powrót do Ducha, to tworzenie się trzonu duchowego z
poziomu nas.
Odzyskiwanie siebie – nazywa się to powrotem do domu, zejściem Boga w te
przestrzenie. Kto się odzyskuje? – i my i Bóg, bo Bóg jest wszystkim.
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By to załapać trzeba wejść w 3 stany:
1. Przy zamkniętych oczach:
Kocham Cię Ojcze w tych przestrzeniach duchowych!
Ojciec pyta:
Jak to odczuwasz? Odpowiadam tak jak czuję…
2. Przy otwartych oczach
Kocham Cię Ojcze w tych przestrzeniach!
Ojciec pyta:
Jak to odczuwasz? Odpowiadam co czuję
3. Zamknięte oczy
Kocham Cię Ojcze! (zejście do przestrzeni, do całości, w siebie, do 1 czakry, odczucie się w
pełni w ciele)

Znowu Ojciec pyta:
Jak to odczuwasz? Odpowiadam jak wyżej

Odczuć, zrozumieć, że Ojciec jest nie tylko wszędzie, ale i we mnie, więc i to
przeze mnie działa – odczucie i zrozumienie tego, to powrót do Domu.
Spointowaniem tego doświadczenia jest sen wieczności, gdzie ciało, dusza i
początek (punkt w Macierzy) śpią, bo żyje tylko działanie, bo całość jest w jednym
punkcie (cały sen jest w nim zawarty). Zapisać nasze marzenia w całych
przestrzeniach. Wszystko jest w jednym punkcie. Ten 1 punkt, to jest tylko jedna
cząsteczka, to „nic”, ale jednocześnie tak śni, że w tym śnie, w tym jednym punkcie
jest wszystko. Nawet znak Boga ma jeden punkt. To wszystko to wielki sen jednego
punktu – Prapoczątek.
Jak wracamy do domu, czyli do siebie, jak działamy na drugiego człowieka, to
nagle patrzymy – tu siedzi moje dziecko, tu siedzę ja sam – i z miłości chcę, żeby
było zdrowe! Jako człowiek zechciałem, żeby ten drugi człowiek był zdrowy (nie jako
Bóg). Gdy się jest w domu i podejdzie do drugiego człowieka, kładzie się na nim ręce
i się wie, że tu może uzdrowić. Gdy wracamy do siebie tu i teraz, to z otwartymi
oczyma mówimy, co ma być i jest. Od chwili, gdy Duch wszedł w nas, wszystko jest
w nas, nikogo nie wzywamy. Nie trzeba zamykać oczu. W przestrzeni duchowej
wystarczy dotyk. Falą nośną jest miłość – Prapoczątek.
- Przestrzegać i sprawdzać, – co jest właściwe dla nas, a co dla Ojca. Jeśli jest tym
samym to się staje, wtedy nie trzeba dokonywać wyboru, działamy po zaufaniu.
„Musisz bardzo uwierzyć w to, że Ja jestem, że patrzę na ciebie, że cię obserwuję,
wspieram, wypełniam. Patrz na świat naszymi wspólnymi oczyma, patrz na świat z
zaufaniem, napełniaj go miłością, a spodoba Ci się i odpłaci tym samym. Nie musisz
mnie tam szukać, ważne, byś szukał mnie w sobie, bym zaczął stanowić z Tobą
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integralną całość. Wtedy usłyszysz mój głos w Twoich ustach, ujrzysz całość moimi
oczami i użyjesz mocy należącej do Mnie. Pozwól wypełnić siebie Mną, dbaj o Mnie w
Tobie, a jedność nasza uratuje ten świat.”
Bóg jest stanem, Prawdą. Gdy jesteś w Prawdzie, jesteś w Bogu – Bóg jest
stanem, to jest Prawda, że możesz, że jesteś miłością. Prawda, że nie ma ograniczeń.
Wszystko, czego nas uczą, to doprowadzenie do stanu bycia w Bogu – „I słowo
Ciałem się stało” – to jest Bóg, to cud, wszędzie tam On jest, to jest totalne
działanie. Bóg, który się w nas budzi, budzi się jako Działanie uruchamiając w nas
działanie. Nie każdy z nas był działaniem, ale sama myśl o tym, że można nim być,
sprawia, że jesteśmy blisko Boga. Miłość, radość, Bóg to stan. Czyli jak jesteśmy w
miłości, radości, łączymy się z Bogiem, to najbliższe P……, Boga.
- Poziom Duchowy oznacza, że duch sam uruchamia energie, one po prostu lecą.
To dotknięcie Boga. W działaniu uzdrawiającym dotykamy osobę i mówimy, o co
chodzi – to dotknięcie Boga. Poziom duchowy sam wszystko uruchamia.
- Energie do 179 poziomu – energie miejsca. Na skali poziomów Stwórczych,
badamy, z jakiego poziomu jest energia.
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Warsztaty – Katowice 3 lipca 2010
- Nie przekazywać wiedzy, nie mówić o wiedzy z „umysłowym”.
- W tym roku obudzą się ci, którzy mają działać.
- Nie będzie uruchomiony Punkt Świetlny, bo nie utrzymujemy mocy.
- Mamy energetyczne implanty dane nam przez Górę jako forma zabezpieczenia. Nie
wolno ich ściągać.
- Namaszczenie to forma dania pieczęci, to energetyczne implanty. Procesy
namaszczenia, błogosławienia ustawiają i zabezpieczają energetykę. Znieprawiając
się możemy je rozpuścić, utracić. Pieczęcie wewnętrzne to implanty bardzo
pomocne.
- Ducha nie można tknąć, bo powołał go Bóg, ale może przestać istnieć. Dusza musi
istnieć w Duchu. Jeśli Dusza się znieprawi i jej energetyka całkowicie się zmieni,
przechodzi w energię przeciwną, odcina się od Ducha, Duch jest wymazywany i
przestaje istnieć.
- To, co czyste wraca z powrotem do Boga bez świadomości, a dusza przechodzi do
innego Pana – do Stwórcy innej rzeczywistości. To cierpienie bez końca i nie można
jej przywrócić tutaj, bo nie istnieje Duch. Dlatego proces odzyskiwania Dusz tego
świata, którym kieruje Odeon, jest dla tych dusz, które nie miały całkowicie
rozbitych zapisów w archiwum, tylko przechodzą oczyszczanie.
- Myślą, słowem i czynem kształtujemy nasz obraz po śmierci, ale ludzie o
tym nie myślą.
- Chrzest jest wsparciem dla tych, którzy go przyjmą, ale może być przekleństwem
dla słabych. Dzięki chrztowi zrobimy potężny krok do przodu, ale musi temu
towarzyszyć równowaga energetyczna i duchowa. Chrzest nie jest symboliczny, jest
podpisaniem umowy z Górą. Góra nas wspiera, ale jeśli po Chrzcie zrobimy krok do
tyłu, to wszystko dwukrotnie jest nam przypominane (podwójnie).
CHRZEST:
Pierwszą noc śpimy w Arce Przymierza – biała trumna – tu umiera człowiek, którym
byliśmy.
Drugą noc śpimy w Trumnie Zmartwychwstania, tu my na nowo się rodzimy,
jesteśmy nowi, nie ma własnej przeszłości.
Otrzymaliśmy trumny:

Biała – Złota Arka
Czarna – Czarna Arka

Trumny można umieścić w głowie:

Biała w lewej półkuli
Czarna w prawej półkuli
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Trumny z głowy możemy przesłać innej osobie. Mocą jedyną możemy je odstawić w
inne miejsce np. na szafę.
Chrzest jest ważny, ale i niebezpieczny (dla słabych). Pytać Górę , czy jesteśmy w
stanie go przyjąć. Kto jest gotowy - to go przyjmie.
- Nie utożsamiaj się z Bogiem, bo nim nie jesteś. Utożsamiaj się z samym sobą, a
zadbasz o szczegóły po których wzniesiesz się na Olimp.
- Krzywda jest cierpieniem Duszy - my nakładamy na siebie dużo więcej niż ktoś na
nas (rozpamiętywanie) - a żal rakiem n sercu Ducha, gdy ma energetyczne
zabarwienie.
- Chrzest nie jest wszystkim, co musisz przejść. Musisz się ukorzyć przed swoim
wrogiem, pozwolić mu ujrzeć się oficjalnie w swoim chorym widzeniu, wtedy jego
wizja zniknie raz na zawsze (Jezus nie mógł umyć nikomu nóg przed chrztem) –
trzeba powiedzieć o sobie prawdę rozmawiając z Kowalskim.
- Litość jest wielkim przekrętem. Przez litość „załatwiamy” siebie na „amen”.
Współodczuwanie to stan ducha, litość to uwikłanie w nas, wyrzuty sumienia,
konflikt wewnętrzny, zapętlenie.
- Marionetki to nie trupy, to wyrodne twory, którymi jak mackami system ten
gnębi innych niechlujnością społeczną i ograniczeniami.
„Bez zabicia marionetek w swojej świadomości, nigdy nie ujrzysz sceny z żywymi
aktorami. Dopiero oni (aktorzy) i twoje serce są w stanie ożywić martwe kukły.
Od dziś nie trać czasu na żal, na udawane wsparcie, na litość, na pracę dla
innych bez końca, bo ten model powielasz już od tysiącleci. Od dziś patrz tylko na
scenę z widowni, a pojmiesz, że najdoskonalszym aktorem jest reżyser – tylko on
potrafi z marionetek uczynić aktorów.
Sam aktor zawsze będzie zajęty sobą, dlatego wciąż dwa światy:
umysłowy i świadomy wzajemnie, bez końca się przenikają. Pamiętaj, nie patrząc
na jedno możesz dostrzec drugie (wtedy życie zaczyna smakować). Gdy patrzysz na
oba możesz ujrzeć scenę, gdy patrzysz na scenę, możesz ujrzeć grę, gdy przyjrzysz
się grze – rozpoznasz scenariusz (czyli zasady gry).
Gdy scenariusz przejrzysz, dostaniesz szansę jego poprawienia. By go
poprawić, staniesz się Bogiem dla samego siebie (tylko nikomu o tym nie mów).
„Mojżesz i Jezus – nie mów hop dopóki nie przeskoczysz płotu – rzekł Mojżesz
do Jezusa, choć Jezus przepłynął ponad płotem”.
- Nie zamartwiaj się. Zamartwianie i grób zostaw innym, ale gdy będziesz sycić
głód, to nie zapomnij, że ta przypowieść (o dwu żebrakach na rozstaju dróg) nawet
we fragmencie dotyczącym Ciebie nie zawiera morału, choć ty wciąż dochodzisz do
wniosków. Umysł Cię zwodzi tak samo jak rozdzielał tych dwu (staruszkówżebraków). Brakło tam serca, brakło uczuć, ale te na wnioskach, na odpowiedziach
nie są oparte.
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- Był śnieg i była góra, był dom i było morze, był sen i śniący człowiek, a wszystko to
nieprawda, bo dom stał na górze, śnieg padał na człowieka. Czego brakuje w tej
układance?
Zbyszek: morza
Głos z Góry: a mnie zachodzącego Słońca
Myśl ukierunkowuje nas na jedno – by nie dojrzeć innego.
Umysł, żal, to choroba Ducha. My też czasem topimy się w żalu.
Podstawowy błąd, który popełniamy – przez mrok chcemy iść do Boga (cierpienie
itd.) a trzeba iść w radości.
Obowiązuje nas Prawda i praca nad sobą. Będą szły na nas ataki z każdej
strony, szczególnie trudno będzie tym, którzy uderzą w System.
Przekaz:
„Nie ucz się historii, tego, co minęło, bo nic ci to nie da (po co ci przeszłość, jest
tylko teraźniejszość). Musisz się skupić na planach, strategię podpowiedzą. Wszystko,
co ci jest w tej chwili potrzebne, zostało uruchomione wraz ze stosowna wiedzą. Do
Ciebie należy przeszłość i nowy obraz świata, którego porządek i stan ustalasz wg.
własnej woli. Tu nic nie zostało do końca określone. Zostawiliśmy Tobie większą
wolność w doborze scenariusza, niż gotów byłbyś przyjąć. Skup się na swojej mocy,
na opanowaniu wewnętrznych energii, na nas (świat duchowy), a Twoje działania się
uproszczą i wskoczą same na orbitę całkowitej wykonalności. Nie odnoś swojej
wiedzy do związku z przeszłością, bo dla ciebie jest to zwyczajna strata czasu – a
jego, na błędy nie masz. Nie to złoto, co się świeci, ale to co ukryte przed Wami.
Gdyby było odkryte, nie moglibyście dokonać wyborów i wzrastać (trudne
doświadczenia sprawiają, że nasz wzrost jest szybszy). To, co wielu nazywa
nieodpowiedzialnością Boga, jest w rzeczywistości darem Jego Serca, objawieniem
PWW w doświadczaniu życia. Jak zauważyliśmy nikt nie dziękuje mu, gdy życie mu
wychodzi, bo uważa, że zawdzięcza to sobie. Nie oskarżajcie, więc także Boga za
popełnione przez was i bliźnich błędy. Gdy to robicie w innych upatrując winę,
zapominacie o prawdziwym źródle zła, które się czai poza ludzką energią. Jego za nie
nie winicie (prawdziwego zła nikt nie widzi), bowiem nakazywało wam ono wierzyć w
to, że samo nie istnieje, że tylko wyrodne ludzkie serce jest przyczyną waszego bólu,
upadku, a nawet znieprawienia. To nie jest prawdą. Gdy rozpoznacie machinę zła,
będziecie nie tylko mogli pomóc sobie i bliźnim, ale i wiele uczynicie dla naturalnych
praw tego świata, które stanowią o podstawach życia na tej planecie.
- Jak zapanujemy nad energią emocji to rodzi się współczucie (tego nas uczą)
- Na skali podstawowej dodana jest Energia Mroźna i Zstępująca. Jak zło atakuje
człowieka to przede wszystkim przez Energie Przeciwną, Zupełną i
Mroźną (z innych nie atakują)
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- To, co w życiu osiągamy zależy od Mocy duchowej i energetycznej. Gdy wysoka
moc
duchowa, to energetyczna może być mniejsza do osiągnięcia celu, bo Duch i tak ją
podkręca. Dlatego Góra mówi o ciśnieniu duchowym, energetycznym.
Musimy sprawdzać, jakie mamy ciśnienie duchowe i energetyczne. Jest 8 rodzajów
energii, bo Praenergia to technika.
- To, co sprawdzamy – moc w EJ, poziom w EJ, ma niewiele wspólnego z mocą
Światłości w człowieku, bo tu potrzebne są wszystkie rodzaje energii, a to decyduje
o dużym ciśnieniu. Gdy jest duża energia – ona sama działa, służy człowiekowi.
- W tej rzeczywistości ściera się ciemność z Światłością, a gdy mamy tylko EJ, to jest
ona za słaba. Poziom duchowy, Moc w EJ mówi o naszej mocy - ale w EJ, a ona jest
za słaba do osiągania naszych celów i walki z ciemnością.
Na skali Światłości, gdzie są wszystkie rodzaje energii złączone, a poziom ich
oznacza doskonałość, jest Moc Światłości, a jej - na skali EJ odpowiada poziom
duchowy. Natomiast na skali Światłości istnieje ciśnienie Światłości, ciśnienie
energetyczne, co na skali EJ oznacza Moc, czyli na skali EJ mamy poziom duchowy i
moc na skali światłości – moc i ciśnienie na nie wywiera moc.
- Sprawdzać:, jaki powinien być poziom ciśnienia, żeby osiągnąć cele i z jakim
ciśnieniem przeciwnym się ścieramy. My ścieramy się z ciemnością. Człowiek
będący w ciemności ma ogromną Moc. My musimy osiągać pełną moc
energetyczną, kontrolować się, by mieć zaporę przed ciemnymi. Dotyczy to tylko
naszych przestrzeni. Poza nią nasz wpływ maleje, dlatego trzeba uruchomić pełną
moc energetyczną (sprawdzać ciśnienie mocy na skali Światłości).
- Jest jedna skala mówiąca o tym jak jesteśmy doskonali – skala miłości do
Ojca (skala uczucia). Nasza miłość do Ojca przejawia się do wszystkiego, czym On
jest – a On jest w drugim człowieku, w każdym (nie tylko tym, którego lubimy).
Tego się nie czuje, nie widzi bez zespolenia w Trzonie Duchowym, bez dotarcia do
Ojca. Prawdziwe pokochanie drugiego człowieka, zwierzęcia, rośliny i materii, nawet
sytuacji – to jest pokochanie Ojca.
Pokochanie Ojca – skala uczucia – zaczyna się od poziomu 7. To jest postawa –
kocham lub nie (a my blokujemy przyjaźń, miłość, spełnianie, potrzebę bycia w
radości).
Tylko dzięki doświadczaniu w drugim (drugiego) człowieka jest przyjaźń, miłość.
Odczuwanie jedności z drugim człowiekiem musi być poprzez miłość, a nie układy.
- Zmiany, które w nas nastąpiły, przygotowują nas do wejścia w Całość.
- Radość jest energetycznym wyrazem szczęśliwości
- Miłość to stan duchowy
- Gdy człowiek posługuje się już tylko Świadomością i uczuciami, zanika potrzeba
seksu. Taka energia nie jest już potrzebna.
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Poziomy odnalezienia się człowieka w człowieku:
1. drętwy
2. zbawienny – bo zaczyna się budzić
3. błogosławiony – bo kroczy ku Prawdzie, wianki pojednania z Duchem
Świętym.
4. prawdy – bolesnej nauki
5. odnalezienia się w sobie
6. odnalezienia się w całości
7. odrzucenia mitu o własnej doskonałości energetycznej (a nie duchowej –
bo duch jest czysty).
8. powrotu do siebie – zejście w głębiny życia – tylko głębiny życia
uruchamiają procesy, które kształtują rzeczywistość duchową i pozwalają
Górze panować nad całością, inaczej sen pozostaje martwy, pozostaje
iluzją taka samą jak wartość życia bez Ducha
„Kto panuje nad życiem, panuje też nad duchem. Bacz tylko by nad
duchem i życiem nie próbować zapanować siłą, bo życie zniszczysz, a duch
odejdzie na zawsze”. Nazywamy to „rozmijaniem się z Prawdą”. Ale gdy
zapanujesz nad życiem, a przy okazji nad Duchem, chwycisz w dłoń
nasienie Światła, które Cię zaprowadzi do Prawdy. Prawdy nie tylko o
sobie, ale i o całości”.
Linie Życia modyfikują świadomość cielesną i fizyczną, a jest ich 6 poziomów:
1. Poziom nieuwagi (ani wiesz, żeś nie Słoń w składzie porcelany, a tak działasz
energetycznie)
2. Poziom samogonu – w narkotyzowaniu się lub emocjach widzisz sens
dopalacza pozwalającego ci nie myśleć, emocje włączają cele, świadomość itd.
3. Nieuwagi – właściwie zwracasz uwagę na szczegóły, ale wolisz o tym
zapominać.
4. Fontanny – siedzisz i dumasz
5. Spaceru – zaczynasz jarzyć.
6. Żarówy (Światła) – nareszcie załapujesz
a. żarówa grzejna – lepsze to niż nic
b. żarówa mocno żarząca się – uważaj byś mózgu nie przepalił, by tu nie
zostać.
c. świetlówka – i ujrzałeś światło, najgorsze, że było zawsze w Tobie
d. płomienie – płoniesz nim zatracisz się, ale to jest potrzebne do
odnalezienia się w Duchu Świętym
e. pochodni – kaganek wiedzy, tu się zaczyna pojmowanie, wejście w
rozumienie
f. ognia – uruchomiłeś i prawda przenika innych
g. popiołu – pojąłeś, że światło, czyli wszystko to, co cię do tego poziomu
doprowadziło, było tylko droga do celu (spełnieniem się w życiu,
miłości, przyjaźni)
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Wszystkie nasze cele dają nam osiągnięcie pewnego stanu, który należy do
Ducha. Energetycznie wyrażamy to tylko w drugim człowieku, bez tego nie ma nic.
Przyjaźń, miłość, namiętność, odczucie wolności to stany, dzięki którym
spełniamy się w drugim człowieku. Bez drugiego człowieka nic się nie dzieje, bez
Boga nic nie ma.
SEN OJCA
Oglądamy filmy, są już nawet holograficzne, interaktywne. W przyszłości
można będzie grać wybrane role w filmie. Doznanie będzie jednak niezupełne, bo
będziemy pamiętali, że to jest film.
W filmie, który przygotował dla nas Bóg, jest pełne doświadczenie roli, bo w
nim uczestniczymy zapominając, że to iluzja, że to film. Tu zdajemy egzamin z tego,
jacy jesteśmy, tu grane role mogą nas modyfikować na trwałe (zrzucamy
Kowalskiego - czy nie) jeśli mamy wyłączoną świadomość w działaniu, bo to znaczy,
że tacy jesteśmy.
W Boskim filmie role mamy narzucone, żeby czegoś doświadczyć, żeby się
poznać, doskonalić, a jednocześnie uczestniczyć w grze. Wchodzimy do tej sceny i
zapominamy, że to film, jest ból - to przetwornik energetyczny, a my jesteśmy
duchowi. Tę chwilę wybrano nam. By grać role, rodzimy się, wchodzimy do życia i
tutaj możemy na trwale nasiąknąć niewłaściwą postawą i po śmierci powiemy „w tym
filmie dałem plamę”, ale ta plama trwale waży na duszy, na jej wzroście. Dusza pada,
ale duch doskonali się, czyli nabiera doświadczenia. Ten film jest w Prawie Wolnego
Wyboru (PWW). Stwórcy dbają o ten scenariusz, bo Stwórcy tutaj wzrastają.
Wszystko to tutaj i ten scenariusz został opracowany przez Boga Twórcę – ZORINA
(Zoooriiiin), czyli ruch ku temu, by to mogło powstać, natomiast Praojciec to
wszystko przenika, jest wszędzie.
Mamy dwie rzeczywistości – PWW i PTP (Prawo Totalnego
Podporządkowania), a więc i dwa scenariusze i filmy, a to się przenika.
Gdy wchodzimy do filmu i gramy role, świadomość tego jest całkowicie
wyłączona – kim byliśmy w poprzednim życiu, bo straciłoby to sens, wyłączenie tej
wiedzy jest genialne. Jest tylko zapis emocjonalny (jak coś nas niszczyło, to tu już
tego nie chcemy stosować). Prawda o nas samych , kiedy zapominamy o tym, że
uczestniczyliśmy w filmie (śnie) ciągle się wyraża i jeśli popełnimy czyn niegodny to
to nas trwale zmienia. Ten energetyczny kod w ciele fizycznym na stałe modyfikuje
duszę. Musi być ciało fizyczne, bo tylko ono panuje nad energiami emocji. To
uczestnictwo w filmie to nasze życie. Człowiek w „filmach” uczy się panowania nad
energiami emocji nadając jej wartość serca i tu zaczyna się tworzyć obraz pojęciowy.
UMYSŁ i SERCE – umysł inaczej działa jak włączone jest serce. Umysł stoi
ponad sercem i na tej planecie decyduje czy serce jest włączone czy nie. Przy
konstruowaniu człowieka najpierw był Duch Ludzki, potem Dusza, czyli świadomość i
pod nim umysł, czyli druga połowa duszy. Potem to przesunięto i Umysł zrównano ze
Świadomością. Umysł może zablokować Świadomość, a Duch poprzez umysł nie
działa i musi bezradnie przyglądać się na oprogramowany umysł, bo tylko umysł
można zaprogramować (energia wpływa tylko na umysł, bo to iluzja) i przez to
Dusza, wartości energetyczne zmieniają się. Tak naprawdę umysł nie istnieje. Logika,
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to część umysłu wykorzystywana i uzupełniana przez świadomość. Gdy umysł
podłącza świadomość, to umysł posługuje się logiką. Logika zakorzeniona jest w
świecie emocjonalnym, bo emocje połączone są z myśleniem, emocje i myślenie
rządzą logiką, a to kształtuje naszą postawę. Gdy ten proces cofniemy, to może na
stałe włączyć się świadomość, ale trzeba włączyć uczucia (zmienić rolę w filmie)
INTELIGENCJA DUCHOWA podporządkowuje sobie wszystkie inne, to jest
właśnie świadomość. Przy inteligencji duchowej pamiętamy, że to jest tylko film. Gdy
my wzrastamy, nie potrafimy na początku wejść w odczucia i posługiwać się tylko
świadomością, bo włącza się umysł – bo mamy tendencję do bycia w stanach silnie
energetycznych. To jest wypełnienie przeszłością tj. przyzwyczajenie. Choć system
emocjonalny nie istnieje, my odtwarzamy go wracając do stanów z przeszłości.
Umysł, który przejmuje kontrolę, odcina nas od świadomości, a to wykorzystuje
system, by umysł nami sterował - a to daje energetyczne samoopętanie.
Jedynym wyjściem z tego jest techniczne ustawienie świadomości i zbudowanie
nowej przeszłości. To, co było nie istnieje, ale nas kształtuje, a wiec zmienić zapis z
przeszłości w pozytywny. Trzeba wejść w wyobraźnię, zbudować nową przeszłość,
zapanować nad emocjami i umysłem, zmienić zasady, wypełnić się nimi.
W naszym wewnętrznym filmie umiejscowić cele i uruchamiać je. Świadomość
podporządkowuje sobie umysł korzystając z jego logiki, przez umysł ma wejście w
myślenie. Do tego trzeba mieć Wolę i Ducha. Świadomość wie, co dla nas najlepsze.
Mamy zmieniać postawę w swoim filmie.
Nasza przestrzeń życiowa jest naszym centrum (obojętne gdzie jesteśmy), bo
pole, które nas otacza idzie z nami. Przy otwartym sercu jesteśmy bardziej narażeni.
Gdy jesteśmy w energii emocji to nasze odczucia są przytłumione i nie odbieramy
sygnałów z Góry, nie umiemy się odnaleźć, a gdy nad emocjami zapanujemy, to jest
jeszcze energia myśli i energia systemu. Jak mamy cele sprzeczne z celami systemu
to trudno je osiągnąć. Wzrastają, zaczynamy panować nad emocjami,
podporządkowujemy sobie umysł. Gdy uruchamiamy wolę i siły ducha, jak
zjednoczymy się z duchem, możemy „wyskoczyć” z tego filmu, obudzić się we
własnym Duchu, a wtedy można stanąć z boku i obserwować wszystkie sceny (jest
dystans i świadomość, która obserwuje)
- Duch posługuje się innym Prawem. Pierwotni ludzie byli czyści, cały czas
połączeni z Duchem. Mieli Prawo Duchowe w sobie wyrażone, ale pierwotny
scenariusz został wypaczony. Dlatego przychodzą Powróceni, Schodzący, Zstępujący,
by zmienić warunki energetyczne.
Panowie Przekształceń Planetarnych mają za zadanie zablokowanie kanałów
zejściowych Szatana, by można było zmienić system. Gdy połączymy się z Duchem
(wyskoczymy z filmu) to zobaczymy, że można dojść do kreacji istnienia.
Kreacja to wykreowanie siebie w nowobudowanym naszym świecie. Ważne
jest osiąganie celu. Życie jest głównym celem.
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- Jeśli jesteśmy w Mieście Rzeczywistości, mając marzenia i moc możemy zapisywać
tylko to o co nam chodzi – i staje się gdy mamy odpowiednie ciśnienie duchowe i
energetyczne.
W Bibliotece Wiedzy:
- 6-ty poziom to ostatnie drzwi,
- na 7-mym kreujemy tylko siebie. Tu zaczyna się nasza Moc.
- Poziom 8 – tu jest Ojciec,
- 9-10 PraOjciec, a
- 11 poziom zamyka wszystko – tu jest wszystko, co stworzył Praojciec, czyli
działanie, które jest najpotężniejsze.
Doświadczenie jest procesem, a tym procesem jest działanie.
Działanie z poziomu Ducha jest najpotężniejsze.
Działanie to najwyższa forma, bo dzięki niej powołane jest Istnienie. Klisze
są w Mieście Śmierci.
„Nie możesz oceniać naszego działania, ani swojego. Musisz pojąć, że
ocenianie zawęża nie tylko pojęcie mocy, ale i wymiar sprawczy (nie myśl jak to
powstaje, ma być). W ocenianiu zawarte są nie tyle powłoki umysłu, co piece
samogonu, czyli związki niepoprawnej dedukcji twórczej, która w zabarwieniu
energetycznym zaczyna tworzyć energię iluzji poprawności, która sama z siebie
tworzy produkt określający jego przyczyny powstania oraz charakter, choć samo jego
tworzenie może być zupełnie inne. Oznacza to, że wywołuje się skutek wynikły z
działania zupełnie innego niż to, które doprowadziło do jego powstania (nie
kombinować, ocenianie związane jest z niedowierzaniem). Tak powstały iluzje.
Rytuały stały się znane tylko wybranym, którzy się nimi posługują w osiąganiu
własnych celów (kto wie to szyfruje, by inny budząc się duchowo był w stanie je
odszyfrować.
Nie oceniając, niby nie chcąc poznać działania przyczyny i skutku, dociera
się do sedna (bo jestem w doświadczeniu), do ulgi, która wyraża się arytmetycznie
harmonią sfer (na tym oparte są węzły, one wymuszają działanie). Gdy więc
pozwalasz działać, stawać się czemuś w działaniu, nie tylko odczujesz - bo będziesz
doświadczającym - istnienie efektu działania, co i odkodujesz samo działanie, jak i
poznasz jego prawdziwy charakter (mamy uruchamiać działanie z poziomu PraSiły).
Pamiętaj, ocena ma postać parametru tzn. umysłu, który można zaszyfrować
w kodzie iluzji. Cała moralność to też ubogi kod, zaś działania na nim oparte
prowadzą jedynie na duchowe rubieże (system działa). Prawdziwe działanie nie
istnieje – bowiem istnieje. Nie istnieje jako efekt twego zamysłu, ale Ty istniejesz
jako element ruchu. Pozwól „czemuś” się stać, a odkryjesz, że to „coś” już istnieje,
bo wymusiło działanie, które sprowokowało ruch zezwoleńczy w Tobie (na skalach
najpierw przychodzą odpowiedzi i wymuszają w nas pytanie).
Na końcu doznasz oświecenia w doznaniu Istnienia (ja i działanie to jedno),
które poprzez Ciebie powołało Siebie korzystając z energii ruchu (kreacji). W
niedocenianiu, bez ogniskowania uwagi umysłu świadomość doznaje stanu istnienia
poprzez kotwiczenie się w Oceanie Ducha Świętego.
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Tak, więc to Ocean swoim ciśnieniem uruchamia całość z woli Ojca poprzez
ruch zainicjowany przez Ciebie. A skoro Ojciec jest w Tobie i w tych cząstkach, bo się
budzą, oznacza to, iż ty. twoje działanie, a więc ruch i jego skutek powstały prędzej
w zamyśle Ojca, a więc są prawdą wyrażona w energetycznej rzeczywistości, także
poprzez Ciebie (czyli to, do czego dążę i tak już jest, ale my doświadczamy tego
energetycznie w życiu)”.
Jak mam moc i idę do Miasta Śmierci – a tam są klisze – czyli powołuje
Istnienie, a działanie i tak będzie przez to Istnienie uruchomione, tzn. zostało
zapisane, ale my i tak doznamy cudu tego doświadczenia.
„Uwierz, więc, że wykonujesz wolę Ojca w tej samej chwili, gdy pojawia
się w Tobie zamysł działania w celu wywołania odpowiedniego skutku”
- Nigdy nie szkodzimy drugiemu człowiekowi w myśli, słowie i czynie, czyli nie
zamykamy mu drogi do wolności.
- Wszystko już jest, staje się, gdy mam moc, ale nie wolno mi wejść w dzień
wczorajszy z poziomu umysłu (w negatywne emocje)
„A skoro tak, to, co może przeszkodzić działaniu – ruch, umysł, to cena, która
w iluzji osłabia Wolę Ojca. Nie oceniaj, tylko odwzorowuj sobą Wolę Ojca, czuj ją
błogosławiąc zmiany, które zmianami nie są, bowiem Cel Ojca więcej znaczy niż
cokolwiek powoływanego bez jego mocy. Kto odkryje w sobie bezoceniające pasma
snu, ten w działaniu przypomni tylko to, co się już stało i czego nikt i nic nie potrafi
zmienić. Śnij, więc snem Ojca, a znajdziesz spokój, śnij, a zapomnisz o Ojcu i sobie,
bo, po co śnić o sobie (już jesteśmy blisko lub wchodzimy w pożegnanie z sobą
samym i zaczyna się nowy człowiek). My doznajemy radości dokonywania wyborów,
bo tylko to nas kształtuje, bo skoro będzie to znaczy, że jest i tak. To, co my tutaj
tworzymy i tak jest (w śnie Ojca), ale my doświadczamy radości”.
Modlitwa Białych Braci – to, co było i tak będzie, a to, czego nie ma też będzie.
Poziom 11 Biblioteki Wiedzy - czyli to, co nas kształtuje to działanie.
DZIAŁANIE jest duchowe, a w świecie energetycznym wyraża się jako proces. W
ODŚw. i tak to jest, jest to czarne, bo nałożonych jest na siebie wiele obrazów,
wymiarów, lustro tez jest czarne. W zależności od Mocy Duchowej włącza się
światełko i widzę tu, gdzie jest ta lampa duchowa, zależy to od poziomu głębi, mocy.
Dwie osoby w tym samym miejscu widzą, co innego (głębia). My wyłapujemy jakiś
element, tylko nie pojmując istoty całości nie dostrzegamy niuansów stwarzania
nowych części w łańcuchu przyczyn i skutków. Na tym poziomie to się zwyczajnie
widzi. Ten poziom to Istnienie. Tu ukryto modlitwę o działanie, która mówi, wprost,
że: „to, co na górze to i na dole…..” bowiem się już zawarło, a przed ludzkim
głównym postrzeganiem manifestuje się stawaniem się.
Gdy poznasz sekret działania, gdy odczujesz jego ruch, wybiegniesz w
przyszłość, bo pieczęć Boska w swym rozproszeniu ukaże Ci związki zamysłu jako
wspólne połączenie zamysłu ze skutkiem wraz z odwrotnością tego stanu, gdzie
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skutek, czyli Istnienie wymusza swe powstanie w działaniu, bowiem „wszystko” i
„nic” stanowi z woli Ducha Czasu grę w ODŚw. Graj, więc w działanie, baw się nim, a
koło skutku i przyczyny wyprowadzi Cię w szerokie morze niezmierzonych możliwości.
Stań się działaniem, albo pozwól mu wykorzystać cię jako ogniwo w swym ruchu, a
zapanujesz nad Kreacją, co siłą Ducha spełni marzenia twej Woli. Pozwól stać się
miłości, pozwól stać się zdrowiu i szczęściu, a one poprzez Ciebie się objawią,
ponieważ i tak istnieją (Energia Zrodzenia, moc życia i śmierci – pozwól się temu
stać).
Moc Ducha to nic innego jak odtworzenie tego, co jest. Jeśli w lustrze
przeznaczenia zobaczymy to, co chcemy by się stało, to się stanie. Samo zaś
odtwarzanie tego, co jest nazywamy kreacją, a to, co jest istnieniem, a to, co
istnieje, co w Duchu Czasu wyłoni się dla Ciebie jutro, to już jest, a jest, dlatego, że
Ty jesteś. Bez Ciebie to, co istnieje, nie istnieje, bo i ty istniejesz jako jego element
sprawczy.
Gdy ktoś dociera do ODŚw, gdy ktoś unosi ręce pozwalając objawić się temu,
co jest, ten jest sprawcą przejawienia się tego, co z woli Ojca i tak już zostało
stworzone. Nie ociągaj się, więc z działaniem, bo działanie dla Ducha to nie proces,
ale prawo powoływania tego, co i tak już jest (trzeba tylko uruchomić zaufanie,
pozwolić zaistnieć cudowi). Zważ jednak, byś prosił po zaufaniu Ojca, a nie po krzyku
mewy, co ledwie czasem wabić się może potrafi, Ocean, bowiem należy do Ciebie,
zawiera się w Tobie, a Ty w nim, więc jak mewa na niebie nie krzycz na samego
siebie.
Działanie jest wszystkim, co masz (działać można fizycznie, energetycznie,
duchowo i po Duchu Całości, istnienie jest po Duchu i Duchu Całości), w nim istnieje
wszystko. To Istnienie powołało działanie, którego jesteś elementem, by samo stało
się w odbiciu swego echa.
Ty, działanie i istnienie wynikłe z działania jesteście jednym i tym samym. Gdy
siebie dostrzeżesz, dostrzeżesz też pozostałe elementy tej gry sił duchowych, które
Ty nazywasz życiem, a my snem Ojca. Zawierz temu snu, a zawierzysz samemu
Istnieniu. Kolejność tych elementów, wnikanie w to, co było pierwsze - · działanie czy
Istnienie, czy ty w rzekomym procesie istnienia nie ma sensu, bo dla Ducha istnieje
wszystko w tym samym czasie.
Niech Cię jednak Twoja logika tu nie zwiedzie, gdyż dla Ciebie czas ma
znaczenie i nie widząc efektu działania mógłbyś się nabrać nawet na to, że nie
istniejesz. By nie wikłać się w grę umysłu, odczuj działanie, a odczujesz jednocześnie
skutek tej gry pozorów jak i siebie. Ćwicz, więc siebie, a wyćwiczysz Istnienie.
Proces działania nie istnieje, bo to przejaw ledwie tego, co jest, a jesteś ty i
To, co Cię powołało, czyli istnienie czegoś, co było, jest i będzie, ale to pozornie się
stało, bo przed Tobą było ukryte bez działania. Tak, więc, pozornie nieistniejące
działa, jest dla Ciebie wielką siłą sprawczą, jest mocą tworzenia, bez której nie
dostrzeżesz tego, co jest. Po to bez działania sięgnąć też nie potrafisz. Więc wierz w
nieistniejące działanie, jak taki Twój kaprys, a osiągniesz też wszystko, bo to i tak
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jest. Bacz tylko, byś miał dosyć sił duchowych na zapisanie w sobie tego, co i tak
jest. One (zapisy) są Ci potrzebne do udźwignięcia i kontynuowania zabawy w
odtwarzanie darów w ODŚw. (od mocy duchowej).
Dlatego lustro przeznaczenia jest doskonale czarne i doskonale martwe. Jest
całym Twoim marzeniem, ale ożywić je może jedynie duchowa siła, gdyż to ona
odbiera dary radując te mało widzące oczy (a ciśnienie światłości dziś i w nas
wzrośnie).
- Miasto Rzeczywistości ma trzy odsłony:
- energetyczną
- duchową (tu jest poczekalnia, albo Planeta Dusz)
- boską, która pozwala Ojcu wejść w całość
- Litość jest słabością ducha, który ukrywa pod nią brak więzi z drugą duszą, a z jej
pominięciem litość wyraża się jako cud energetyczny w ludzkim umyśle. Tylko
współodczuwanie jest czyste i prawdziwe duchowo.
Można ludziom wskazać sposoby wyjścia z impasu i czasem im pomóc, ale nic
nie wolno za nich robić, bo okrada się ich z własnego duchowego i energetycznego
doświadczenia. Dla Nas litość to pomyłka odciętego, od Duszy Ducha, to
złodziejstwo.
Współodczuwaj, ale nie lituj się, tylko dzielnie wskazuj drogi wyjścia,
dorośnij do tego by być Bogiem.
- Nie masz mocy, nie masz woli, nie masz woli nie masz mocy.
- Miasto Rzeczywistości zostało zbudowane na śnie Ojca, ale z niego nie wyrosło.
Wyrosło z ruchu w ODŚw. który zainicjował Jego Syn Elohin, a przyoblekł w formę
Duch Stwórca Zorin.
Ma ono:
- 3 poziomy pojmowania
- 6 obszarów doświadczania
- szereg odcieni zrozumienia
które my grupujemy na żywe i martwe, choć w ruchu, symbolizują odcięcie miłości,
nadrzędnej wartości w kosmosie.
Poziomy pojmowania – fizyczny, duchowy, boski
Obszary doświadczenia:
- płynna - Praenergii
- stały – pozory ducha
- zwarty – duchowy
- ocieplony
- ambiwalentny, czyli szukający i odrzucający moc
- mocny – posługujący się mocą
- zstępujący, czyli będący indywidualnym przejawieniem się mocy
- martwy
- mocny – posługujący się mocą
- zstępujący, czyli będący indywidualnym przejawieniem się mocy
- martwy
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- płomienny, bo moc jest zbędna w obliczu prawdy o miłości. Istota ludzka nie
tylko żyje w akordzie energii stwórczych, ale i w ich wibracjach ustawicznie ginie,
życie jest, bowiem stałym procesem budowania siebie z akordów, jakimi Stwórcy
poznają Wiekuistość.
Dlatego należy zwracać uwagę na to, by fizyczność nie uprowadziła Duszy, nie
pociągnęła za sobą Ducha, który wtedy ginie.
Pozbawiona jego wsparcia dusza na stałe wiąże z siłami, które nią się wysługują po
wsze czasy. Dusza bez przewodnictwa Ducha istnieć nie może, a ponieważ ma
wartość energetyczną, kształtujące ją wibracje, czyli po śmierci trzymające ją w
ryzach ciała fizycznego, wyznaczają jej potem obszar istnienia.
- Z pieczęci po rozproszeniu wyłania się Duch Czasu, który zakłóca czas trwania
posłańca boskiego (PBZ w sztabie Dowodzenia daje pieczęcie, tymi pieczęciami
wejdzie się kanały. W Mieście Rzeczywistości dostając pieczęć, to tak jakby się
rozświetliło coś i widać, co można zrobić. Ponieważ działanie mamy w sobie to
pieczęć nie jest potrzebna przy działaniu. Natomiast działanie ma cząstki
energetyczne, więc można je przekazać jako pieczęć komuś (drugiej osobie).
- Zaufanie Ojca odczuwa się jako stan zawieszenia. Jego najlepszym dla nas
wyborem jest odczucie zawierzenia Ojcu (jeśli nie odczujemy Boga w sobie, nie
zawierzymy mu, nie odczujemy tego). Zaufanie wobec wszystkiego, co prawdziwe w
Ojcu i w działaniu zawarte.
- Musimy zapanować nad energią emocji, myślami i systemem programującym:
- emocje - panujemy, gdy mamy 8 w ciśnieniu światłości
- myśli – panujemy, gdy mamy 9 w ciśnieniu światłości
- system programujący – wyłamujemy się z niego przy 16 w EJ i 11 w C.Świ
- Od strony ruchu mamy poziomy:
1. wstępne poznanie Całości – ruch wstępnego poznania Całości na zewnątrz
2. ruch poznania siebie do wewnątrz
3. ruch poznania – jest to wyjście ponad siebie fizycznego ponad czas i
przestrzeń, tu energia wraca do nas i od nas płynie.
Jak ruch w „1” jest silny, to możemy osiągnąć 5-6 w Ciśnieniu Światłości i odwrotnie
Przy „2” wymagany 9 poziom Ciśnienia w Światłości
Przy „3” wymagany 16 poziom
- Gdy wzrastamy, to cała nasza Istota ściera się z przeciwnościami.
Błędy w Macierzy kasuje poziom Posłanego
Błędy w DNA – niszczą pasma istnienia z energii mroźnej.
Galareta działa do 8 poziomu w C.Św. lub 15 w EJ
Węzły karmiczne kasuje 15 w EJ lub 9 w C.Św (tu trzeba otworzyć kanał na zejście
przez nas kogoś z Góry, kto skasuje węzły karmiczne).
- Przy 13 w C.Św. lub w 16 w EJ świadomość podporządkowuje sobie umysł.
- Nici działają same przy aktywnym celu od 9 – 10 w EJ lub 6 w C.Św.
- Moc duchowa realizuje to, co jest w myśleniu (cel). Moc Energetyczna w pełni
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działa w 9 w ciśnieniu św. lub 16 w EJ.
- W Przestrzeń Odrodzenia można wejść przy 18 w EJ – tam gdzie czysty duch ludzki.
- Umysł ostatecznie odchodzi na 15 w EJ lub 13 w C.Św.
- Świadomość podporządkowuje umysł korzystając z logiki po 4 Chrzcie tj 15 w EJ.
- Czysta Świadomość włącza się na trwałe w 16 CŚw lub 18 w EJ
- O mocy świadczy przepływ Boga w człowieku i odczucie Jego Obecności, a więc
własnej mocy. Im te dwa parametry są wyższe, tym skuteczniejsze działanie, a
wszystko po to, by cel wynikał ze skutku a skutek z celu, by oczyścić to, co już
zostało zrobione.
- Jezus nie grał w dobro i zło, bo zawarł się we własnym Duchu, realizował życie i
wolą cel własny.
- Na obszarze planety władzę może mieć jedynie Posłany Świetlisty. Władzę
energetyczną nad życiem na ziemi daje moc Archanioła lub 119 C.Św.
- Siła Wyższa – energetyczna i duchowa, przenika, wspiera i modyfikuje tylko tych,
którzy dokonali takiego wyboru i trwają przy nim z poziomu chrztu.
Modlitwa:
Oddychanie energetyczne jest podstawą życia biologicznego, tlen jest podstawą
życia fizycznego.
- wdech – z nóg do góry, do płuc
- wydech – w nogi
Oddech energetyczny wiąże się z DNA.
Oddech duchowy wiąże się z Macierzą.
Oddech duchowy to 4-ty czakram, oko świadomości. Nie jest wyczuwalny fizycznie,
to jest stan, stan rozpromieniowywania się i rozpromienienia. Najpierw musi być:
1. rozpromienienie
a potem
2. rozpromieniowywanie
Ad1. Przy wciąganiu wchodzą wszystkie działania energetyczne, to działanie w tym
zawarte, oddech jest działaniem, jest jednym i tym samym.
Ad2. Przy wydychaniu (w nogi) idzie działanie Jezusowe.
Ten, kto jest obudzony na tym poziomie potrafi uruchomić w działaniu Istnienie.
Przyjmujemy chleb od Jezusa i będziemy materializować.
Przywoływanie w nas początku, reinkarnacja
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W śnie Ojca było też jego osobiste uczestnictwo w prowadzeniu nas ku wolności .
Ten, za kogo teraz Ojciec założy (zaręczy) będzie błogosławiony w Jego Imieniu w
sensie po Jego Imieniu.
Każda nasza cząstka ma takie znaczenie jak całość. Mamy zacząć działanie – nie
istnieje, ale istnieje w tej rzeczywistości jako proces, natomiast Duch wie, że i tak to
istnieje we śnie Ojca. My będziemy powoływać Istnienie.
- wszystkie nasze części są równoważne sobie – ciało fizyczne, dusza, duch
- wszystko, co było nie ma znaczenia, choć jest zapisane, ale trzeba je energetycznie
uprzątnąć, bo jesteśmy przez to ukształtowani, wypełnieni. Przypominając sobie
trudne sytuacje bez emocji, łatwiej je można zmienić (w naszym filmie)
- ustawia się nam umysł, jest zogniskowany między brwiami
- Światłość doprowadza do tego, że świadomość przejmuje całą naszą Istotę,
pozostaje z umysłu tylko logika. Oznacza to, że będziemy bardziej „ludzcy”. Przez
duchowość chcieliśmy odkryć, co i tak w nas jest, czyli poprawność fizyczną,
duszebną, i duchową tu i teraz.
Szukaliśmy tego, co i tak już jest, ale dzięki tym poszukiwaniom, przy dokonywaniu
wyborów, mogliśmy odnaleźć się jako ludzie. Człowiek nie modyfikowany przez
ciemność jest dobry, mówiący – bracia i siostry wspólnie budujemy. Nie majątek i
posiadanie ma znaczenie, ale doświadczenie Boga w nas i w drugim człowieku. Do
grobu zabierzemy tylko prawdę o nas samych, prawdę o energetycznym i duchowym
wymiarze. Kto dostrzeże to przed śmiercią, ten podąży za życiem i Bogiem i
prowadzić go będzie działanie.
- Świątynia Serca dosięgnie dziś świadomość każdego człowieka. Nie musimy
podążać do Boga, jeśli go w sercu odnajdziemy. A jak go odnajdziemy, pokochamy,
będziemy szczęśliwi.
Z Ducha Św. się wyłoniłeś, do Ducha Św. powrócisz, na powrót przez Niego
zostaniesz wciągnięty.
-

Kto tu dotarł, ma pieczęć przywołania
Poznajemy tu samych siebie
Została w nas obudzona Moc Stwórcza
Będziemy informowani, co w danej chwili jest dla nas najkorzystniejsze. Będziemy
robić tak jak nam podpowiadają.
- Uczcie się dokonywać zmian, wyboru, powoływania drobnych istnień – myśl, słowo
i czyn
- Obserwować, bo będziemy mieć podwójne i potrójne widzenie. Będziemy widzieć
przeszłość i przyszłość .
- Zespolenie siebie, całkowite zamknięcie siebie.
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Warsztaty – Rusinowice 04 lipca 2010
- od niedzieli (dziś) obowiązuje nas prawda o sobie.
- możemy już wstawiać Świetlisty Punkt na trwałe, daje on większą ochronę
- CHRZEST obliguje Górę do pomocy, ale trzeba trwać w czystości. Chrzest to grób
dla człowieka znieprawionego
- Jest nieskończona ilość wariantów w filmie Boga, ale to my dokonujemy wyborów,
my się stajemy tacy, jacy jesteśmy w filmie. Duch Ludzki jest ponad filmem, ale
musi wzrastać, doskonalić się. Przy 179 poziomie Duch wyskakuje z filmu, nie
musimy poznawać kolejnych ról. Duch jest już z Ojcem.
Gdy Dusza mocno się znieprawi to przechodzi w obszary oczyszczenia, odetnie
się od własnego Ducha, duch przestaje istnieć, rozprasza się i wraca do Boga. Dusza
istnieje i wchodzi w świat PTP. Tutaj jest walka o Dusze, bo Dusze cierpią.
- Tu jest „film” – umysłowi nim żyją.
- Podświadomość to zapis emocji
- Umysł i świadomość istnieją równocześnie w jądrze Duszy. Gdy
świadomość przejmuje kontrolę nad całością to ona przeskakuje do przeszłości, ale
widzi tylko fakty, a nie emocje.
Stworzyć nowy świat, zagrać w swoim wewnętrznym filmie, ukształtować się na
nowo, zagrać inną rolę – to nasza praca nad sobą.
Istniejemy teraz, bo istnieje doświadczenie i nic więcej. Teraz mogę
stworzyć nowy film, własny, by kreować nową rzeczywistość, swoje człowieczeństwo.
Tym rządzi Opiekun, Przewodnicy i pomogą zrozumieć, kim jestem. Tworzyć nowe
cele.
By cokolwiek stało się prawdą to trzeba to przeżyć.
Zaistnieje to tylko tu, bo Duch nie jest w stanie przeżyć doświadczeń energetycznych
(bo jest duchowy, a nie energetyczny). W świecie duchowym wszyscy pragną
doświadczeń energetycznych. To, co my tutaj zapiszemy energetycznie na trwałe
staje się umiejętnością Ducha. Sceny z tego życia w nim żyją i Duch może je
odtwarzać, a jak się połączymy z Duchem Całości może odtwarzać sceny z
wszystkiego.
- Tu ścieramy się z energiami innych ludzi.
- Moc mówi nam, na jakim poziomie uzyskujemy otwarcie serca, świadczy o tym, co
moczmy zrobić.
- Realizując nasze cele możemy zbadać w ilu % energia nas sama niesie – zależy to
od naszej przestrzeni życiowej i ciśnienia w miejscu.
- Co zrobić, by osiągnąć cele?
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W Bibliotece Wiedzy istnieje poziom 11, a w nim jest Działanie (Katowice 03
lipca strona 37). Działanie istnieje, bo wymusza proces w świecie energetycznym, ale
tak naprawdę nie istnieje, jest tylko wyborem.
Do działania musi być moc, wola, kreacja..
Moc musi być obudzona, czyli przygotowana energetyka.
ISTNIENIE – jest formą ataku energetycznego zabawiającego się twórczego
umysłu Wszechrzeczy. Jest i nim samym jak i wyrazem zawartej w nim samym
zdolności twórczej zwanej Urzeczywistnionym Obrazem Snu. W tym kontekście, tak
istnienie obrazu snu jak i samego snu jest tożsame i zwyczajne, będące dla Umysłu
Wszechrzeczy, czyli Nadrzędnej Inteligencji jednym i tym samym. Nie ma tu
znaczenia czy Twórczy Umysł został przyobleczony w obraz, czy też pozostał
zapisany w formie postrzegania wewnętrznego zwanego potocznie marzeniem.
Tak świat rzeczywisty jak i rzeczywistość marzenia, jest w doświadczeniu
duchowym tą samą wartością. Jest jednak, czym innym dla ruchu cząstek
energetycznych, które są jedną z form snu rzeczywistości. Dla tych cząstek ma to
znaczenie, gdyż są one obrazem, a więc snem, w którym cząstki śnią o sobie. Chcąc
dostać się do obrazu, czyli zejść w formę energetyczną, Duch nie musi nic czynić,
gdyż cząstki są zawarte w Jego Śnie. Same zaś cząstki energetyczne uczestniczą w
doświadczeniu Ducha, gdyż przeżywają istnienie tego samego – choć Duchem nie są.
Skondensowana forma cząstek, zwana materią, zawiera w sobie ten sam paradygmat
poznania, wzrostu i pojmowania, który został Duchem wyrażony w bardziej ruchliwej
powłoce obrazu, gdyż energia i materia jest dla Ducha tym samym – jego
energetycznym snem (a skoro Duch tutaj schodzi, to to, co chcemy, musi się
przejawić, ale Duch decyduje o tym). Gdy Duch mocą swej kreacji stworzy jakiś
obraz, może on przybrać formę energetycznego Istnienia, jeśli w Duchu zostaną
wyrażone trzy zasady:
- zasada utrzymania obrazu (kreacja – jest i koniec)
- zasada stopienia obrazu z całością (przenoszę do filmu)
- zasada ujednolicania wizji w ziarnach duszy będącej tworzywem, a zarazem
pomostem utrzymującym energetyczny obraz snu (żyć marzeniami – tylko).
Dlatego tak świadomość jak i umysł mogą w pewnych okolicznościach dokonywać
cudu materialnego istnienia, jeśli tylko Wyższa Inteligencja zechce w tym
uczestniczyć.
Ludzki, czysty Duch potrafi być dla siebie także wyższą inteligencją o ile jest
zjednoczony z Twórczym Umysłem Wszechrzeczy (tu zawarte są wszystkie warianty).
Tak, więc obudzona Dusza i Duch w odrodzonej Istocie Ludzkiej potrafią tworzyć
energetyczny obraz snu własnego (marzenia) o ile wyrazi na to zgodę Duch Całości.
ISTNIENIE ma trzy formy przejawienia się w energetycznej rzeczywistości:
- materialna
- duszebna – czyli energetyczno-duchowa
- duchowa – gdzie duchowa forma jest idealnym przejawieniem się w
ducha w energetycznym doświadczeniu, co nie jest dane
w samym założeniu twórczym snu.
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Gdy Istota Ludzka pozna mechanizm kreacji i doprowadzi do całkowitego
zjednoczenia się w Trzonie Duchowym, a więc obudzi Ducha i jego energetyczny
obraz, wówczas zyskuje możliwość pełnej kreacji siebie w energetycznej przestrzeni
życiowej. Gdy Duch zyska też zezwolenie innych Istot Ludzkich na poziomie Ducha do
działań modyfikujących i ich przestrzenie życiowe, może wpływać na ich los oraz na
niższe struktury energetyczne – w tym na ciało. Doświadczanie przeciwieństw nie ma
nic wspólnego z cierpieniem, tylko nam się to wmawia.
Ale gdy Istota Ludzka zespoli się z Duchem Całości, to po jego zezwoleniu i po
jego doświadczeniu uczestniczy w zmianach, które są i Jego, Ducha Całości i jej po
Duchu snem, ale gdy Istota Ludzka obudzi się na poziomie Ducha Całości i sama
sobie nadaje mocą kreacji zezwolenie na istnienie rzeczy czy zmian w istniejącej
przestrzeni życiowej, które dla Istoty Ludzkiej obudzonej na niższych poziomach są w
ogóle, albo tylko częściowo dostępne (patrz wyjaśnienie Rusinowice 16.05 str 20.)
Duch Całości nigdy we śnie nie występuje przeciwko sobie, a więc i
zawartym w sobie Istotom Ludzkim, gdyż kieruje się w swych wyborach wspólnym
dobrem, a więc własnym i ogółu. Duch zawsze wie, co jest dobre, a co złe,
Dusza się tego domyśla, a człowiek jedynie doświadcza walki sił, które go
kształtują na poziomie energetycznych wyborów. Oddaj Duchowi Całości
siebie, a zbawisz od błędów i niepewności sen o samym sobie. Zacznij ćwiczyć
sztukę powoływania istnienia (marzenie jest sztuką) w drobnych doświadczeniach,
każdorazowo oddając je Ojcu, a więc Duchowi Całości i obserwuj, co On uzna za
najważniejsze, jaki obraz będzie miał jego sen w energetycznym wyrazie (czyli w
naszych losach)
- Wybieram Istnienie i to się staje
- Istnienia nie trzeba uruchamiać, chodzi o doświadczenie. Wszystko jest
doświadczeniem Ducha, ale dobrze zapisać doświadczeniem energetycznym te
kroki, bo to cudowny sen, film, księga.
- Nauka w 80% określa iluzję.
LUSTRO PRZEZNACZENIA – to blat doskonale czarny, równy, na fundamencie.
Doskonale odbija to, co na Górze i na dole. Jeśli w tym lustrze dojrzysz „coś”, to, co
jest tu doskonałe – jest doskonałe i tam. Ważne jest tylko, jaką ma się moc, by w
tym lustrze „to” zapisać. Jeśli w tym lustrze dojrzysz coś na powierzchni - tak jakby
się wyłaniało- to będzie. Lustro Przeznaczenia jest martwym stanem, jest stagnacją.
Jest czarnym kryształem o powierzchni doskonałej, który odbija obraz nam
narzucony w niezmiennej postaci pozwalając kreacji tu w przestrzeniach
energetycznych, energetycznych ruchu, przy pomocy sił duchowych stworzyć
(tworzyć). Ale aby tak się stało, obraz duchowy i energetyczny człowieka, który
zapisuje ten obiekt, cel w LP nie może w swej kreacji i ekspresji osłabić (obrazu).
Moc musi zostać utrzymana.
Kto dotrze o własnych siłach do Lustra Prawdy, przed tym rozciągają się
nieograniczone możliwości, a Duch jego ku Ojcu wręcz wzlecieć potrafi.
To najważniejsze stacje na drodze do wolności i wiekuistej radości.
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- MIASTO RZECZYWISTOŚCI zostało zbudowane w śnie Ojca (mowa o
Prapoczątku), ale z Niego nie wyrosło. Wyrosło z ruchu w Oceanie Ducha Świętego,
który zainicjował Jego Syn Elohin.
- DUCH LUDZKI – to dziecko, piękne z pięknymi czarnymi oczami, jest zależny od
Matki – Ducha Świętego, o ogromnej wiedzy. Wiek ok. 0,5 roku, mówi jak Duch,
wygląda w skali kosmicznej w starości (?), ale to potęga. Duch w nas widzi samego
siebie.
- EGZAMIN – odbędzie się w Sanktuarium Prawdy – tam PBZ, lub w Wieczerniku –
oceny od 1 do 7 pkt.
Egzamin zdawać będziemy z:
1. materializacji
2. uzdrawiania – podwójny:
- jako kanał dla tamtej Mocy, czyli my jesteśmy światłem, a Światłość przez
nas działa.
- sami działamy (nie ma nikogo prócz nas) i to jest najpotężniejsze
działanie u tych, którzy obudzili się w Duchu. Jak budzi się Duch w swojej
roli tzn. że ma w sobie wszystko uruchomione – Duch został stworzony na
obraz i podobieństwo Boże.
3. kreacji i Istnienia
Można w dowolnym czasie w Wieczerniku poprosić o testy.
- Sprawdzać miłość do Ojca – obowiązuje nas poziom 7
Gdy odczujemy poziom Ducha, podniesie się poziom miłości do Ojca.
- Aktywny cel, życie marzeniami
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Warsztaty 01.08.2010 RUSINOWICE
- Gdy gramy role nie wiedząc o tym, powodujemy naszą postawą zmiany w eterze.
Eter to lepiszcze, które sprawia, że ciało energetyczne, które jest podstawą połowy
Duszy, łączy się z ciałem fizycznym. Dusza musi mieć wibracje naszej Rzeczywistości.
Miasto Rzeczywistości, a w nim Ojciec czeka na dziecko, które obudzone,
wykształcone w pełni duchowo, sprawne zjawi się przy Jego boku i już w duchowych
przestrzeniach poza filmem będzie się rozwijać (pow. 170 poziomu). Tam nie ma
cząstek energetycznych. W Mieście Rzeczywistości energie układają się pasmami, są
gęste. Duch musi wejść w ciało fizyczne, bo jest ono tak gęste, że panuje nad
energią. Gdyby Dusza się tu znalazła bez ciała fizycznego, to te energie pochłonęłyby
ją, dlatego (dzięki powłoce eterycznej) dostała możliwość kontroli ciała fizycznego,
ale Dusza w ciele na tej Planecie nie przebywa. Jest ona powyżej ciała fizycznego i
dzięki temu panujemy nad energiami emocji, myśli – i to jest podstawa do
wzrastania.
- Dzięki przeciwieństwom doświadczamy pozornej walki sił, a to powoduje
wzrastanie. Istota Ludzka ma możliwość kontaktowania się ze swoim Duchem, od
niego otrzymuje pewne dyrektywy n- to jest budzenie się w sobie. Na tym poziomie
istnieje intuicja duchowa i przy zjednoczeniu się w trzonie duchowym Istota czuje, co
jest poprawne, a co nie. Nie występuje przeciw drugiemu człowiekowi - a więc Bogu.
Natomiast u nas jest odcięcie od własnego Ducha (w tej Rzeczywistości) i można go
zmamić iluzją innej rzeczywistości.
- To, co jest zapisane w pasmach energetycznych Duszy, jest po części nieprawdą.
Np. „sport to zdrowie” – to jest fizyczna wykańczalnia człowieka, to zło zręcznie
zakamuflowane, wyzwalające tyle złych emocji w człowieku, co kiedyś wojny.
- Odczuwanie jedności i miłości z drugim człowiekiem ma być w 100% - i z Bogiem
też
- Dusza znieprawiona, po śmierci nie może istnieć w naszej Rzeczywistości, jest
oddzielona od Ducha i idzie do Prawa Totalnego Podporządkowania.
- W relacje z drugim człowiekiem nie wolno wchodzić z emocjami i negatywnym
myśleniem, ale z uczuciem i świadomościowo.
- Ważny jest wysoki poziom energetyczny. Energiami komunikujemy się z innymi
ludźmi. W naszym biopolu ma być Światło.
- Na poziomie 9 rodzi się sprawiedliwość duchowa.
Poziom 15 to łączenie się ze Światem Duchowym
Poziom 14 – zrozumienie (bycie w słowie, pojmowaniu i doświadczaniu, tu pojawia
się Prawda (od 4-tego Chrztu).
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PRAWDA jest logiką bez emocji, chorych myśli, oglądanie tego, co jest. Jest możliwa
tylko wtedy, gdy budzimy się z poziomu Ducha, jednoczymy się w trzonie duchowym.
Gdy zjednoczymy się z własnym Duchem to Prawda jest stanem – JESTEM.
- Nasza Planeta jest Strefą Mroku, ciśnienie jest z Energii Przeciwnej.
- Prawdziwe otwieranie czakramów – to otwarcie serca
SAMOOPĘTANIE EMOCJONALNE – gdy przez przyzwyczajenia i zdarzenia w
naszym życiu nie potrafimy o niczym innym myśleć.
SAMOOPĘTANIE MYŚLOWE – te myśli to tylko programy, ale Istoty które je
roznoszą to myślące energie (robactwo energetyczne) – a produkujemy je My np.
nienawiścią.
UMYSŁ – to zapis emocji, dzięki czemu zaczynamy odczuwać jedność z drugim
człowiekiem i ją zapisywać. Problem w tym, że zapisujemy wg. Prawa Systemowego a to nie jest poprawne.
LUSTRO CZASU obowiązuje Istotę Schodzącą, bo musi ona to ze swego poziomu
widzieć i nie dopuścić, by umysł sprawił, że to wszystko przepojone jest energią
emocji.
Budząc się duchowo nie pozwalamy, by naszą postawę kształtowały energie myśli
i emocji (galareta również). To, co nas kształtuje, nie istnieje. Przeszłość nie istnieje,
ale jeśli nią żyjemy, to ona nas kształtuje.
Węzeł Karmiczny blokuje naszą przestrzeń życiową. Po skasowaniu rodzi się
samorealizacja.
Przestrzeń działania zależy od naszego poziomu duchowego i ciśnienia.
„Pęcznienie Światłem” (rozświetlanie) jak i „Puchnięcie Złem” zagęszcza
określone wibracje, przez co poziom wibracji o innej energii zacznie spadać (jedni i
drudzy zagęszczają przestrzeń). Z tym wiąże się spadek mocy, inteligencja i szansa
nie tylko na skuteczne działanie, ale i na tzw. korzystne działanie.
Gdy generujemy tylko uczucia, to wypełnia nas Energia Zupełna.
Gęstość energii myśli i emocji w 70% decyduje o energii biopola.
- Jak widzimy agresję, należy uruchomić energię i zmienić przed sobą całe pole.
Zrobić to wcześniej np. przed wejściem do urzędu.
- MACIERZ – zostaliśmy stworzeni jako wzorzec w Macierzy, wzorzec Adama i każdy
od niego pochodzi. Ewa pojawiła się w obszarze energetycznym jako funkcja
rozrodcza.
- DNA i ciało fizyczne to dwie części jednej całości. W DNA są przejścia w inne
wymiary i budzenie się Ojca i Boga w Człowieku.
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- Energia ruchu jest pierwszym wpływem działania Cherubinków po uruchomieniu
miłości, one uruchamiają kolejne pasma – cała podstawa miłości oparta jest na
Pracząstce. Czwarta sferę ruchu postrzegamy jako istniejącą galaktykę. Dzięki niej
możliwe jest podłączenie nas po miejsca mocy. Współpracuje ona z czwartą strukturą
(tj. umysł i świadomość – warsztaty 11.04. str.18), która zawiera się w dolnych
rejestrach duszebnej świadomości, dzięki czemu człowiek potrafi wchodzić w inne
wymiary.
-Struktura 3 zwana podstawową dotyczy związków umysłu z całością człowieczych
członów i okalających go przestrzeni. To tu znajduje się klucz do wchodzenia w różne
części – w ciało fizyczne, duchowe i ich związków z przestrzenią, a wiec z innymi
ludźmi. Tę strukturę siły ciemności wykorzystują do zapanowania nad człowiekiem.
- Struktura 5 jest Złotym Otokiem opasowującym czoło duchowe, a więc i cała Istotę
Ludzką (czapka niewidka dla sił ciemności)
- 6-ta sfera ruchu jest nowym modelem, który człowiek sobie wypracowuje na
różnych poziomach. To ona w swym aktywnym, twórczym wyrazie potrafi zmienić
cały obraz człowieka, ale dostęp do niej mają tylko ludzie ukierunkowani ku Górze,
tzn. otwarci w swej ufności na działanie Siły Wyższej. Kto tu dotrze, kto pozwoli na
kształtowanie swojego, nowego obrazu, ten nie musi zapoznawać się z działaniem
niższych struktur, są one automatycznie modelowane (to stawanie się).
- Po skasowaniu węzła karmicznego odblokowują się ośrodki mistyczne.
- „MOC jest zapisem pewnych umiejętności zawartych we wszystkich członach
energetycznych waszej Istoty, praw i zobowiązań duchowych, wejść i wyjść w
wielowymiarowe przestrzenie energetyczne oraz zejść czy sposobów, a raczej siły z
jaką Duch potrafi manifestować swoją obecność w świecie energetycznym oraz
objawień czyli wewnętrznej techniki za pomocą której, na swój osobliwy sposób,
Duch Ludzki wiążąc się z Całością duchową, potrafi w tej całości się odnaleźć. Tak
postawa energetyczna, tak zawarte w Istocie Ludzkiej prawa i moc objawiania się,
jak i sama idea stworzenia człowieka są osobliwym kodem zespalającym go z
Całością Wszechrzeczy.
Dla nas pojęcie mocy w ogóle nie istnieje, jak i dla człowieka materialnego nie
istnieje pojęcie mocy uderzenia ręką, bo wynika to nie z jakiejś nieistniejącej
nadnaturalnej siły, ale z wyćwiczenia ręki, techniki ułożenia palców, prędkości, z jaką
utwardzona pięść uderza w przeszkodę. Niemniej ową sprawczą technikę można
nazwać mocą, a nawet nadać jej określone parametry. Ta sama zasada obowiązuje
przy określaniu mocy duchowej, która nie istnieje, a jest zaledwie zręcznością
zebrania w działaniu całości Ludzkiej Istoty i jej umiejętności objawiania się tak w
obecności jak i uruchamianiu ruchu cząstek energetycznych. Jeśli ktoś potrafi zespolić
się na pewnym poziomie, poznać metodę samointegracji, wejść i wyjść objawianiu
się, ten sam model może zastosować u innych ucząc ich zarazem utrzymania owego
stanu mocy poprzez związki z Macierzą, poprzez zjednoczenie się z ich własnym
Duchem, co nazywamy tworzeniem się Trzonu Duchowego. Gdy więc ktoś moc
zmniejszy, uruchomi w was poprawność energetyczną i duchową oraz nauczy się
trwać w tym stanie - ten jest dla was wsparciem, które potrafi wyrwać was z
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niewiedzy o samym sobie i z mroku własnej niemocy. Dlatego my, w swej podzięce
dla takich osób nazywamy ich Mocnymi lub Prowadzącymi. Gdy zaś takie osoby
zespolą się z techniką objawień z Ojcem, nazywamy ich Światłością, gdyż
odwzorowana technika duchowej i energetycznej doskonałości sama potrafi ustawić
poprawność innych Istot Ludzkich. Lecz, aby tak się stało, muszą oni, co wynika z
samej definicji techniki mocy, być zawarci w Pracząstce, czyli zespoleni z Praojcem.
Kto wyraża sobą moc Pracząstki ten zyskuje status Prowadzącego jako Drogi.
To jest wszystko, co swoją obecnością za czasów trwania w materii dokonać
potrafi. Sprawdzajcie więc, jakie Siły uczestniczą w tworzeniu mocy danego człowieka
i jaka jest jego poprawność energetyczna i duchowa, a wszystko pojmiecie nie tylko
o jego mocy, ale i o sile oddziaływania na innych (skala z poziomami duchowymi)”
- Jeśli wchodzimy z poznawania przeciwieństw w zaprzeczenia, pojawia się Głód
Autorytetu (i inne głody), iluzja
- Istnieje 16 tworzących struktur energetycznych świata:
- 8 - to energie
- 3 - to moce
- 1 – Praenergia
- 4 – są cząsteczkami Prawa, które są zawarte w Ojcu jako przyczyna Jego
powołania
- SEN OJCA – można też powiedzieć, że sama Pracząstka, że Świetlista Miłość
zawiera przyczynę powołania Ojca, bo tworzy w sobie owe Prawa – Prawo Wolności,
Istnienia, Tworzenia i Zmiany. Są i prawa pomniejsze, owe nadrzędne wspierające,
ale niewynikające bezpośrednio z przyczyny, ale ze skutków, jakie Główne Prawa i
przyczyna wywołują. Leżą one w gestii Ojca i Bogów, którzy nimi utrzymują w
gęstych wymiarach skutki działania Praw Głównych. Kto wiec w sobie wszystkie
Prawa wyrazi ten zaistnieje jako skutek i przyczyna, bo Miłością zawrze się we
wszystkim, także we własnym istnieniu. Człowiek w ogóle z żadnych praw korzystać
nie może, gdyż należą one do Stwórcy. Potrafi jednak posiąść pewne moce i
umiejętność posługiwania się różnymi energiami – o ile Siły Wyższe taki mechanizm
w nim uruchomią. Ale to, o czym mówimy, jest jedną z trzech form tworzących
hologram nadrzędny.
Sen Ojca jest zawsze zdublowany: to, co na Górze (co było w jego
zamyśle) - to i na dole oraz w zaprzeczeniu (film w PWW i PTP). Tak, więc to, co na
Górze i to, co na dole może istnieć w swoim zaprzeczeniu (jako hologram). Proces
ten nazywamy walką dobra i zła, albo raczej lustrem, w którym czas i przestrzeń są
umownym rozprzestrzenianiem się punktów - o ile w jednej rzeczywistości przybiera
to formę poznania poprzez przeciwieństwa (miłość- nienawiść). Przeciwność w Ojcu
powstała jako potrzeba doświadczania Siebie, poznania Siebie i zaspokojenia
samotności.
Całość Snu Ojca tworzy siebie zstępująco i schodząco, a potem przez elementy
doskonalące się Ducha Ludzkiego, wraca do siebie. Zawiera, więc w sobie zawsze
dwa stany – echo i ścianę to echo odbijające, miłość i jej zaprzeczenie, które wyraża
się jako jej przeciwieństwo, czyli nienawiść.
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I choć człowiek zmaga się w sobie z przeciwieństwami, barwiąc Sen Ojca i
służąc kreowaniu Jego wizerunku w lustrze i przed lustrem, to miłość i nienawiść
w swym zaprzeczeniu są jedne, bo gdy nienawidzisz zła i nieprawości,
uruchamiasz też miłość i poszanowanie tego, co dobre i prawe.
Owa poznawcza walka sił ma energetyczny wybór
energetycznych, które tworzą życie fizyczne i duszebne, ale
zawierają (tam nie ma emocji).
Ten Sen ma potężną dydaktykę, potężne doświadczenie,
duchowy i takiego stanu (szału) może doświadczać tylko
energetycznych. Góra to nazywa „narkotyzowaniem się życiem”
poprawne).

tylko w pasmach
w Duchu się nie
Duch, bowiem jest
w przestrzeniach
(byle to życie było

Postrzeżenie lustra jest obowiązkiem wzrastającego Ducha, ale dla człowieka i
Duszy pozostaje poza zasięgiem tego doświadczenia. Pewne elementy tej Prawdy o
lustrze i przeciwieństwach są zawarte w śnie Istot Zstępujących, Schodzących i
Powróconych, ale przez zabarwienie ich snu emocjami są one niemal nie do
zrozumienia. Gdy do owego obrazu dodamy jeszcze ten sam mechanizm występujący
jeszcze w drugiej Rzeczywistości, gdzie PWW zastąpiono PTP, to na poziomie
człowieka i duszy ujrzymy zamęt, którego on pojąć nie potrafi, gdyż w swym ubogim,
uproszczonym odbiorze świata, odbicie obrazu w lustrze postrzeże nie jako
poznawane samodoświadczenie się, ale jako wstępne i wrogie. Tu zaprzeczenie
miłości nabiera charakteru totalnego zła w Rzeczywistości tworzonej w PTP i wtedy
zagubiony, a przetwarzający energie człowiek, ulega pokusie istnienia w energiach
wrogich dla jego własnego poznającego zaprzeczenia ducha. Przez to go degradują
w duchowym dorobku, a nawet strącają w Rzeczywistość PTP.
To stany, które są dla Ducha poznawcze, są niebezpieczne tylko wtedy, gdy
stany owe koegzystują z energetycznymi równoważnikami. Dlatego powiada się, że
nad moralnością, prawem energetycznym i duchowym leży Prawda, która z emocją i
spięciem ducha z energiami emocji nie ma nic wspólnego, a więc i zafałszowana być
nie potrafi.
Jeśli więc chcesz obudzić się duchowo, musisz wypełnić się obrazem Ojca, a
gdy zechcesz się z nim zespolić i otworzyć na Ducha Całości, musisz zaistnieć i w
lustrze – czyli nie unikniemy wzrostu bez poznania przeciwieństw (widzenie jest
zafałszowane postawa i emocjami, są to elementy zabarwione czymś co nie istnieje,
było doświadczone, ale nie istnieje).
Musimy wiedzieć, jaka jest miłość i nienawiść, bo dzięki temu nauczymy się
utrzymywać ten stan (odwaga i pracowitość, ufność – cały czas to sobą wyrażać). To
bardzo niebezpieczne dla osób medialnych, gdyż w swym rozwibrowaniu zatracają
oni rozeznanie w tym, co dobre i złe energetycznie, co dobre i złe duchowo, a co
zawsze zawarte w Ojcu jako Prawo. Takie osoby tworzą własne systemy, własne
konstrukcje całości, w które niemal na słowo i za słowo wpadają inni, tracąc na
zawsze szansę poznania Prawdy, szanse scalenia się z Ojcem. Ich pobyt w
duchowym lustrze przybiera z wolna formę ciemności drugiej Rzeczywistości, która
zaczyna na trwałe spajać sprawę totalnego podporządkowania, gdzie tamtejsze lustro
zawiera w sobie zaprzeczenie będące w tej tutaj pierwszej Rzeczywistości
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podstawowym ruchem ku Górze i ku Dołowi. Gdy owe połączenie stanie się pełne,
takie osoby nie są już w stanie wyjść z iluzji, gdyż owa iluzja stając się atrybutem
Ducha na stałe przenika i tworzy całość ich Istoty. Niemal żadne czyszczenie nie
zdaje tu egzaminu, gdyż brak równowagi biologicznej, energetycznej i
duchowej oraz wyrachowanie, co rusz strącają ich w dawny energetycznoduchowy konstrukt samych siebie. Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest
zamknięcie drzwi do innych wymiarów, całkowite odcięcie się na jakiś czas od
światów duchowych we wnętrzu i na długo skoncentrowanie uwagi na prostych
czynnościach życiowych, by raz na zawsze umarło wyrachowanie, głód mocy i
autorytetu - przymioty lustra Drugiej Rzeczywistości (na ogół żadna z takich osób nie
ma odwagi na zmianę życia, przyznania się do błędu).
Trzeba mieć 100% odwagę, żar modlitwy, by paść przed sobą i ludźmi na
kolana i prosić ich, by czekali na nasz powrót. Żyjący w iluzji ludzie wolą udawać
głuchych, świątobliwych, występować przeciwko Prawu tej Rzeczywistości, byle tylko
nie stracić korzyści, jakie ich dotychczasowa postawa osiągnęła.
Teraz, kto Bogu gotów jest oddać wszystko i iść na wygnanie, ten może
wszystko w Prawdzie, w Prawie, w Bogu na powrót otrzymać. Ale trzeba ujrzeć swe
zaprzeczenie w lustrze tej Rzeczywistości, tej przestrzeni, która stworzyło w nas
Światło, czyli Miłość.
Sprawdzaj:
ile zaprzeczenia Boga jest w Tobie, a poznasz prawdę o sobie samym.
Prawda: jak myśl, słowo i czyn, są Bogu miłe.
Nie każdy, kto ma przekazy żyje w Prawdzie. Poznanie ujmuje w kategoriach
informacji, która jest tylko cząstka Prawdy.
Moc Energetyczna toruje w nas drogę.
Zapis Modlitwy Zbyszka w chwili zwątpienia:
Zbyszek: Ojcze Niebieski potrzebuję Ciebie. Bez Ciebie nic moje życie nie znaczy.
Przyjdź przytul mnie, ukochaj i zostań. Musze czuć Twoją siłę, by przetrwać, by się
naprawić, by wesprzeć potem tych, co ku Tobie podążają. Błagam objaw się mi,
zamanifestuj i trwale przy mnie ugruntuj.
Czy sądzisz, że mnie przy Tobie nie ma? Mnie – Ojca? moje kochane dziecko?
Jestem w twoim oddechu, spojrzeniu, śnie i twej energetycznej manifestacji.
Towarzyszę ci od dnia twoich narodzin, jak i zejść w światy duchowe i energetyczne.
Jestem przy tobie dzień i noc, w każdej sekundzie twojego życia, naprawiam ile
mogę, na ile pozwala mi twoja duchowa przepustowość. Kocham cię, moje drogie,
umiłowane, ubóstwiane dziecko.
Zbyszek: Więc czemu Ojcze tak słabo Cię odczuwam? Czemu Cię wzywać, miast
trzymać Cię za rękę?
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Bo mnie nie widzisz, iż jestem wszystkim, co Cię otacza. Błędnie założyłeś, że
jestem istotą na wzór człowieka, stworzoną w indywidualności. Ja jestem naprawdę
wszystkim: i snem i deszczem, słowem, kwiatem, miłością i spojrzeniem drugiego
człowieka. Uwierz, że jestem Wszystkim – a Wszystko będzie przy tobie. Nie szukaj
postaci, bo to zawężone, szukaj wszystkiego poprzez miłość, a to samo w darze do
cię wróci. Tak jak będziesz kochał spojrzenie, zwierzę, roślinę, sytuacje i atom – tak
one będą kochać Ciebie. Kochaj, ratuj, dawaj, a dostaniesz wszystkie skarby tego
świata – dostaniesz Mnie. Jestem Całością, którą uzdrawiasz, nadbudowujesz,
zmieniasz i wciąż naprawiasz.
Gdy mi pozwolisz uzdrawiać, nadbudowywać, zmieniać i naprawiać – zrobię to
lepiej i dla Siebie i dla Ciebie, bo ja kocham Siebie i Ciebie. A Ciebie w dwójnasób.
Zbyszek: To jak mam Tobie pozwolić działać?
Otocz cel miłością, a wpłynę poprzez serce i zbawię Twoje działanie od wad.
Pamiętaj, że Pracząstka, że mój Początek jest także we mnie zawarty jako budulec,
jako działanie, jako decyzja, bowiem Ja Jestem Istnieniem Całości, które inicjuje
działanie poprzez tworzenie skutków, które Ty nazywasz przyczyną – czyli sobą. To
ja poprzez Ciebie, Siebie utrzymuję, a wszystko zawarte jest w Pracząstce czyli we
mnie, która choć jest Nicością promieniuje miłością.
Gdy tworzysz (dotyczy Bogów),
gdy stwarzasz (dotyczy Ludzi i Stwórców),
gdy zmieniasz (dotyczy ludzi),
gdy trwasz (dotyczy Istnień),
wszędzie tam jestem Ja z całym obrazem skończonego procesu. Pozwól mi się
objawić, a wszystko się stanie.
Zbyszek: To, kto jest potężniejszy: Pracząstka czy Ty?
A co wolisz: prąd czy radio z niego korzystające?
Tak jak na bazie prądu, na bazie miłości powstały takie cuda jak Ty i Ja. Pozwól mi
nauczyć Cię korzystać z prądu – z miłości, a poznasz i zrealizujesz swoje cele.
Zbyszek: Mam poznać strukturę „prądu”? Może on i mnie stworzył?
Też Cię stworzył, bo Twój wzór przez zapis jest w nim zawarty, ale dopóki
istniejesz świadomością w Mieście Rzeczywistości, dopóty masz obowiązek i prawo
poznawać zasadę jego istnienia – czyli funkcjonowania radia.
Gdy staniesz się radiem, gdy ujrzysz jak prąd, jak miłość wszystko uruchamia,
wtedy będziesz mógł stać się prądem, czyli po części Mną w Pracząstce.
Wpierw poznaj Mnie, stop się ze mną w tej Rzeczywistości, inaczej pogubisz
drogi, schematy i zatracisz się w poszukiwaniach mocą umysłu i świadomości.
Miłość, kres Twych poszukiwań nie jest ani jednym, ani drugim, ale jest
wszystkim jak Ja, ale niczym Tobie, dopóki Prawda nie zacznie Cię stanowić. Bądź
miłością, ale i bądź Mną, inaczej zostaniesz martwym w działaniu człowiekiem.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

349

Gdyby nie było miłości nie byłoby człowieka. Gdy poznasz siebie, poznasz, że
Bóg nas stworzył i w nas jest (jak prąd w radiu). Bądź miłością, ale i bądź mną,
pozwól się prowadzić Duchowi i Naszym.
Nie możesz koncentrować się na działaniu, bo ono nie istnieje.
Nie możesz koncentrować się na wykrywaniu mojej obecności w całym procesie
działania, bowiem ja i tak tam jestem.
Tracisz czas niepotrzebnie na wewnętrzne mnie przywoływanie. Pracuj nad swoją
mocą, ale pamiętaj, że moc już jest, a to, co zamierzasz zrobić już zostało zrobione.
Ujrzyj to, czego jeszcze nie widzisz jako przyszłość. Nie wątp, że tak się stanie, bo
zwątpisz we mnie. Skoro wyciągnąłeś ręce to znaczy, że wyłowiłeś z przyszłości to,
co zostało zapisane w wielkiej Księdze Snów. Ujrzałeś to, co było, jest i będzie – a
dla Ciebie było niedostrzegalne.
Bacz, byś utrzymał stan harmonii podczas widzenia (harmonia boska). Nie graj w
stwarzanie, ale odsłanianie tego, co Ci zapisałem. Oszczędź sobie poznawania
stwarzania, ale daj się przeze mnie prowadzić, bo ja już Ci zbudowałem zamek z
piasku.
Nie trać czasu na budowanie swojego, bo nie jesteś Stwórcą. Twoją rolą jest
decydowanie.
Nie pytaj, co masz robić, ale co będzie za chwilę. W decyzji jest totalna moja Moc.
Dokonaj wyboru, zmień się, sprostaj Mi i wejdź w Nicość, a obu z nas odnajdziesz
jako Całość w Miłość, w Pracząstce – czyli w początku i końcu tej opowieści.
Kocham Cię mój Wiekuisty Synu.
- Od sił Ducha zależy ile osiągniemy w działaniu

Przestrzeń Wariantów
Im wyższy poziom wibracji (czyli naszej duchowej i energetycznej
doskonałości) tym większa zdolność tworzenia nowych rzeczywistości.
Mamy poziom:
fizyczny (ciało + dusza),
Duchowy
Boski
Przestrzeń wariantów, nigdy się nie zamyka. Jest mobilna na zewnątrz. Gdy
więc umysł poprzez myśli i emocje próbuje ją rozwijać ma naprawdę małe
możliwości. W Energii Przeciwnej człowiek niby wiele zmienia tylko, dlatego, że
duchowe siły zła w jego płaszczu duchowym uaktywniają własną potęgę. Stąd
wysoka skuteczność działań ludzi, którzy podpięli się pod ciemność.
W Energii Jedynej odpowiednikiem potęgi i wewnętrznego ruchu jest
świadomość, czyli budzący się Duch i czysta świadomość idąca ku środkowi, a od
środka na obrzeże osobistej przestrzeni wariantów rzeczywistości, jest stałym czasem
i przestrzenią.
Moc tworzenia nowej rzeczywistości nie oznacza, że jest budowana równolegle
jak inna przestrzeń i człowiek żyje doświadczając energetycznych stanów po obu
stronach, ale oznacza to, że człowiek jest w stanie swoją przestrzeń trwale
zmodyfikować.
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- Na odnalezienie się w ciele, potem w Duchu i w Bogu potrzeba aż trzech (3)
wariantów.
- Tu czwarty daje dopiero możliwość zmiany swego losu wedle własnych
życzeń, ale dopiero możliwość zmiany swego losu wedle własnych życzeń,
- Ale dopiero piąty i 6 szósty wariant daje możliwość kształtowania
rzeczywistości w przestrzeniach innych ludzi, albo raczej
podporządkowywania ich przestrzeni przez wartość.
- Wariant 7-my i 8-my umożliwia niezależne wprowadzenie zmian w ich
rzeczywistościach łącznie oddzieleniem jej od naszej lub połączenia z naszą.
- Wariant 9 – 10 umożliwia tworzenie wszelkich połączeń i przetasowań np.
plecenie czyichś ścieżek losów
- Wariant 11 daje sposobność oddzielnego, materialnego kształtowania nowej,
odrębnej rzeczywistości, która automatycznie pochłania przestrzenie fizyczne
istot i to do poziomu 179 energetycznego, a duchowego do poziomu jądra
Stwórcy.
- Zejście Odeona oznacza, że i tak będzie kształtowana Nowa Rzeczywistość i
Energia Duchowa.
Umiejętność tworzenia wariantów, gdy Istota Ludzka na trwale zjednoczy się z
mocą odpowiadającą określonemu poziomowi duchowemu. Żadna chwiejność tu nie
wchodzi w grę – decyzja (tu nie ma wyborów), ale moc jest trwała na wyżynach,
albo się dopiero kształtuje i nie panuje nad Przestrzenią Wariantów. Poznawanie
funkcjonowania Przestrzeni Wariantów (PW) w rzeczywistości nie ma znaczenia dla
istoty, której Duch panuje nad rzeczywistością, ale ma dla tej, która jest niestabilna
energetycznie i emocjonalnie lub brak jej celu  co nie pozwala na utrwalenie kliszy
(celu zdefiniowanego brak)
Wówczas umiejętność przesuwania linii i bloków wariantowi pozwala na
uaktywnienie celu mimo jego jednoznacznego umiejscowienia w rzeczywistości. Tak
naprawdę bawić się nią (PW) może dopiero Posłany (Istota z Prawa obdarzona mocą
przekształceń Planetarnych). Im wyższy poziom PW, tym większy wpływa ma na
przestrzeń w rzeczywistości innych ludzi. To Lustro Przeznaczenia (LP) określa
skuteczność i przeznaczenie PW.
Sprawdzać na ile w PW w (%) wpływamy sami (to zależy od mocy duchowej)
Do poziomu 9 w PW to moc i poziom duchowy decyduje o wpływie na rzeczywistość,
przy 10 kieruje procesem tworzenia.
W rzeczywistości LP wchodzimy i widzimy, a przy 11 to cel się samorealizuje
poprzez człowieka i przestrzeń. To on wymusza zjednoczenie się Istoty Ludzkiej w
trzonem duchowym i jej połączenie z Ojcem i poprzez Ojca wstąpienie do
Wszechrzeczy.
Określ swój udział w % we wstąpieniu, a poznasz zakres działania własnej
mocy. Sprawdź w % swoje powinowactwo, współuczestnictwo w objawianiu się celu,
a poznasz zakres swego działania i czas złożenia przysięgi (przysięga w Białej Księdze
– trzeba tam samemu iść i przeczytać).
Symbolem PW są Promienie Stwórcy, stanowiące otok wokół serca, gdzie
promień 12-ty symbolizuje potęgę samego Stwórcy (to nie jest dostępne człowiekowi
w czasie istnienia w ciele fizycznym)
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- By widzieć, wiedzieć, słyszeć trzeba być w Świetle. Budząc się wchodzimy w coraz
większą głębię, a tam budzi się świadomość.
Wyrazić wolę obudzenia się w Duchu i wchodzimy w tamte przestrzenie.
- Kierują nami trzy procesy:
-oddychania,
- przekształcania energetycznego i
- myślowy
Proces oddychania jest nasz – ale nie powietrze
Myślenie jest nasze – ale nie myśli
- To, co widzimy to energie. Wchodząc w jasnowidzenie trzeba być w radości i być
przygotowanym na różne wizje, alegorie.
Przed wejściem sprawdzać:
% świadomości i umysłu, uduchowić świadomość i uczucia.
„Ojcze, wchodzę w stan świadomości, jestem w harmonii duchowej,
proszę kieruj moją wyobraźnią” – puszczam wodze wyobraźni.
Po wyjściu badamy w ilu % nasze widzenie było prawdziwe.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przy uzdrawianiu ludzi, działać też na przestrzeń.
Zrobić osobną blokadę na wszelkie przejścia sił zła, które
chciałyby tego człowieka wykorzystać.
Zawiązujemy przejścia dla sił zła.
Oddać Bogu całą jego rodzinę.
Powiedzieć ludziom uzdrawianym o wybaczaniu, by się łatwiej
odnajdywali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Warsztaty uzupełniające – Rusinowice 12.09.2010
- Spotykać się małych grupach, by wymieniać doświadczenia
- Sprawdzać: w ilu % obudzone są chromosomy i ile z 6-ciu
Bez obudzenia wszystkich 6 chromosomów nie można robić wielu
rzeczy. Związane jest to z utrzymaniem w sobie pewnych zmian. Utrzymanie zmian
nie powoduje tzw. podciśnienia duchowego. Gdy powstają zmiany w DNA, staje się
to wartością stałą (nie znika). Jak DNA zmienia się, często bywa to bolesne fizycznie.
- Myśli i emocje mogą zmienić przyszłość w ciągu 5 minut
- Pojawiła się u nas intuicja duchowa i należy z niej korzystać.
- Kreacja i istnienie są przymiotami Ducha
- Duch dzięki woli panuje nad nami. Wola została oddana Duchowi (dziś w modlitwie)
- Eseńczycy żyli w grupach
- Ważne jest nie tylko osiąganie poziomów, ale utrzymanie się w nich, a to jest tzw.
twardnienie i staje się to wówczas wartością trwałą.
Czas twardnienia niższego poziomu zależy od poziomu duchowego i
energetycznego i bez pracy duchowej niczego się nie osiągnie. Np. podciśnienie za
poziomie ciał fizycznego i energetycznego, trzeba utrzymać 40 dni, z poziomu umysłu
21 dni, świadomości 11 dni, dopiero wtedy zapiszą się zmiany utrzymujące stałą
wartość w DNA. Ustawione w DNA zmiany (przemiany) stają się trwałe, gdy najniższy
poziom (6) – człowiek prawdziwy zostanie utrzymany przez 25 dni (mała przerwa
pow 15 min niszczy wszystko – zatrzymuje). Podciśnienie musi być o jeden poziom
wyższe od poziomu, który twardnieje.
- Pytać – czy to, co robimy jest zgodne z wola Ducha.
- Zawężony poziom świadomości przy energetyce to otępienie
STANY ŚWIADOMOŚCI:
- energetyczny:
do 6
- świetlny:
od 6 do 9
- wznoszący (wstępny duchowy) 9 do 13/14
między 13 a 14 może zostać Powrócony, Schodzący musi ten
poziom przekroczyć
- pełny duchowy 14 do 15
- Ojcowski
15 do 18
- Boski
18 –całościowy (Ojciec, Praojciec)
Są to oddzielne w człowieku istniejące stany (jak umysł, emocje)
My tylko możemy umieścić się w wyższym stanie świadomości i z tego stanu to
wszystko kontrolować.
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Pozycja Bociana:
- stajemy w lekkim rozkroku, lewą nogą staje się na „białym kręgu” (wyczuć to
miejsce energetycznie, pojawia się małe białe światełko)
- prawą nogę zginamy w kolanie i podciągając do góry, przyciskamy do biodra
( można sobie pomóc prawą ręką przyciskając kolano do brzucha – ile się da)
- lewą dłoń odwracamy do góry i prosimy o ocenę naszego stanu i pomoc
„Ta pozycja ma znaczenie i nie jest techniką uważności i panowania nad energiami,
rytuałem. Wtedy powstaje strumień przewodni, który przy 8 kręgu otwiera wejście
w Nasz Świat (mówi Góra), bo właśnie tam ciemni składają jajo energetyczne,
żeby nas zablokować, przez co nieważne jest funkcjonowanie innych czakramów.”
(zaburzonych).
Bociek uczy:
Stań lewą stopą na „białym kręgu”, prawe kolano przyciągnij do brzucha.
Lewą dłoń odwróć do góry i poproś o pomoc

- Budzenie się świadomości zależy od ustawienia naszych czakramów. Opisana wyżej
pozycja pozwala od razu przejść z podstawy w tamten Świat i cała nasza istota
energetyczna nie ma znaczenia w tej chwili, bo wtedy jest stan właściwej
świadomości.
Gdy człowieka zaburzają emocje, upośledza swoje pozostałe stany.
Gdy stosuje się „Pozycję bociana” odwołuje się bezpośrednio do stanu Boskiej
Świadomości w sobie. Ten stan też może być zaburzony, ale to rzadki przypadek, bo
omija się zaburzenia w centrum świadomości wywołane zaburzeniami, które powstały
w niższych ośrodkach np. sprawdzać, gdzie jesteśmy w harmonii duchowej i gdzie
będziemy po zastosowaniu tej pozycji (rośnie gwałtownie, widzi się rozwiązania).

354

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

PROGRAMY NADRZĘDNE
12
13
14
15
16

- Stwórca
– Bóg Stwórca
– Matka Boska
– Nicość
– Ojciec Wszechrzeczy

12-16 Praojciec, czyli ON jest zawarty od Stwórcy, (czyli wszystkie Wyższe Siły
Duchowe to Praojciec). Po Jego Woli reszta się podporządkowuje, czyli kto tu dotrze,
sam daje sobie prawo działania w świecie energetycznym.
- By mieć moc, trzeba utrzymać poziom energetyczny, równowagę.

KRYSZTAŁ – dwie piramidki odwrócone podstawami do siebie, kulki na rogach.

Między cząsteczkami jest 38 promieni. 39-ty wynika z nich wszystkich i zwany jest
Otwarciem Oka Boga. Z każdego punktu kuleczki idzie po 6 promieni do środka, a
36-ty i 37-my są duchowo – energetyczne.
W centrum jest punkt stawania się.

Oko Boga jest budzeniem się Boskiej Świadomości w ludzkim DNA, tak
zaczyna się Światłość w człowieku. Kryształ Życia zawiera w sobie 4 elementy
tworzenia, piątym jest wola. Siły duchowe już mamy, ale trzeba mieć Wolę, by je
uruchomić.
Gdy jakiś organ nie ma woli wyzdrowienia – utrzyma chorobę. Gdy nad nim panuje
człowiek nie wierzący w swoje wyzdrowienie, woli nie ma też chory organ. Organ
musi mieć wolę do wyzdrowienia.
Obudzenie duchowej świadomości w DNA pozwala uruchomić procesy zdrowienia z
poziomu programów nadrzędnych, które eliminują wolę danego człowieka (po
przekroczeniu 9-tki i woli organu)
Kryształ jest tylko symbolem. Ogień Życia uruchamia się tylko Mocą Przestrzeni.
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Życiem jest Bóg i Stwórca.
Kryształ jest zawieszony i lekko dotyka czoła i jak dajemy (wyciągamy) rękę, to całą
dużą przestrzeń obejmujemy Kryształem Życia. W tej przestrzeni jest to
pseudodziałanie energetyczne. Dzięki Mocy Przestrzeni jest możliwość wpływania na
psychikę (jeszcze nie w pełni) czyli działanie obejmuje całą istotę ludzką. Jeśli
budzimy się w Ojcu i działamy Mocą Przestrzeni, a ona wynika ze stawienia się
wszystkich Sił Duchowych - oddajemy to działanie (oddajemy wszystko Ojcu).

Przekaz Ojca
„Przysłałem was po to, byście zbawili ten świat od zaprzeczeń. Przyszliście
tutaj z dobrej woli. Nie należycie do Ducha Świętego, choć z niego wyszliście, ale
należycie do Mnie.
Czterech z Was będzie w przyszłości intensywnie działało (ale ta intensywność
to nie tylko rozmach, dzięki któremu mnóstwo ludzi z całego świata będzie do nich
przychodzić. Intensywność to jakby klucz do działania, jakby te osoby czuły, że jest
to potrzeba, jakby żyły tym uzdrawianiem, jakby manifestowały w ten sposób
obecność Ojca w swoim działaniu - i tym żyły).
Skończył się dla Was czas żartów. Mówię to żartobliwie, ale to żartem nie
jest. Wielu z Was dawno mogło posiąść pewne moce, ale pogubiło nici (nici losu
niewłaściwie poustawiało, jakby nie widziało tych, które powinny ich prowadzić do
celu). W ten sposób te nici rozeszły się i człowiek za dużo stracił czasu na powtórne
wejście na właściwą drogę. Nie gniewajcie się za to, co Wam mówię, ale nadeszły
czasy szybkich zmian. Ktoś te szybkie zmiany wymusił i to nie strona przeciwna, ale
Wy. Jest, bowiem między wami ktoś, kto dokonuje zmian na niewyobrażalna skalę i
jakby nie mógł za tymi zmianami przez siebie poczynionymi podążać. Dlatego
zamknęliśmy drzwi nie do przyspieszeń, ale do prędkości stawania się (to słowo
klucz, ale w sensie ogólnym do przyspieszenia zmian, żebyśmy mogli obserwować)
Patrzycie na swoje dłonie, widzicie światło, które z nich płynie, ale tym
światłem jest wszystko. Nie postrzegacie tego światła w sobie, nie postrzegacie tego
światła w otoczeniu, ale akurat w tym konkretnym punkcie, po co to wam?
To jest zagubienie.
Po to właśnie pojawiła się Moc Przestrzeni, która jest i będzie, która
spaja całość i ona w ogóle nie potrzebuje tutaj żadnych widzów. Działa z poziomu
Prawa, a Prawo działa z poziomu Mocy (Moc, Prawo, Praojciec, Ojciec to jest Jedno,
ale z tego wynika definicja zaprzeczeń, zaprzeczenia własnej mocy)”
To jest tak – jeśli człowiek czuje, że może to zrobić, tym się posługiwać, im to
jest silniejsze, tym silniejsze w nim jest zaprzeczenie tego, że potrafi już to zrobić. To
wszystko jest po to, by pokonać jakiś konkretny próg i dzięki temu jakby chwycić w
swoje dłonie samą technikę, umiejętność robienia tego, co i tak człowiekowi jest
dane – człowiekowi obudzonemu.
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Zmierzam do tego, byście nie zapomnieli o Mojej obecności. Jeśli Ja
was tu przysłałem tzn. wyposażyłem we wszystko co jest niezbędne do waszych
działań. Jak wrócicie do domu – Mnie tam ujrzycie, jak będziecie patrzeć na drugiego
człowieka – Mnie tam ujrzycie, jak będziecie patrzeć na zwierzę – ujrzycie mnie w
jego oczach, bowiem tam jest zawarta Dusza i jej obraz i tam na pewno Jestem Ja.
A jak będziecie patrzeć w przyszłość, to ujrzycie jak Ja chcę, by ona
wyglądała, bowiem Was obowiązują inne prawa.

Wy przyszliście wypełniać Moją Wolę i w niej musicie się
obudzić, bowiem budząc się doznacie szczęścia - bowiem Wy
chcieliście po to tu przyjść.
Gdy się w tym obudzicie, znajdziecie ukojenie, znajdziecie ciszę, a w tej ciszy
łagodność – moc, która skrusza skały. Nie udawajcie ludzi (takich karmicznych,
wzrastających), choć te same koleje musicie przechodzić, bowiem nimi jesteście.
Wasz Duch pochodzi ze Mnie. Wasz czas zabawy się skończył (poszukiwań, lenistwa),
bowiem Ja wyciągnąłem do was ręce, bowiem znów Mnie zaprosiliście do siebie.
Wiec zróbcie to, co musicie – bo będziecie przeczyć nie tylko sobie, ale i idei waszego
stworzenia oraz przyjścia na ten świat.
Jak wrócicie do domu, jak popatrzycie w lustro, to patrzcie we własne odbicie,
a tam jest Moc znacznie potężniejsza od Mocy Ducha Świętego, która jest jedynie
promieniowaniem Mego Serca, tak Jestem Ja.
Gdy będziecie podnosić ręce, to macie mówić:
W Imię Ojca mego uzdrawiam, zbawiam, zmieniam, bowiem dla Was
istnieję tylko Ja.
- koniec przekazu-

Zapominamy o obowiązkach, a myśmy przyszli je wypełniać i Ojciec nam o
tym przypomina. Wypełniając te obowiązki poczujemy się szczęśliwi. Powołując się
na moc Ojca, działanie będzie silniejsze. Wyciągając ręce do drugiego człowieka robić
to z miłością, pozwalać by stała się radość.

W Imię Ojca mego uzdrawiam, zbawiam, zmieniam.
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Warsztaty – Katowice – 03.10.2010
- Kto koncentruje się na przeszłości temu się życie rozpada.
- Nie wchodzić w inne przestrzenie, może być niebezpiecznie
- Uderzyły Siły Przyrody, zaatakowały Dziuple. Zbyszek to zablokował. My nie
potrafimy jeszcze blokować sił przyrody.
Są trzy siły:
- Światłość
- Ciemność
- Siły Przyrody
- Istota pochodząca od sił przyrody przechodzi przez Dziuple i infekuje je. W Dziupli
powstaje iluzja - przy wchodzeniu w energie przeciwne. Na siły przyrody jeszcze nie
ma skal. Część chorób wywołana jest przez Siły Przyrody.
- Im wyższy poziom Ducha tym bardziej odchodzić od pojęcia choroby czy
czegokolwiek zepsutego.
- Siły Przyrody nie są żadnymi Siłami Duchowymi, ale Siłami Tworzącymi , które
zawiadują ruchem (a my posługujemy się energią ruchu, czyli przechodzimy przez
coś co oni zbudowali - ciała też do nich należą) energii w przestrzeniach 4
poziomów i wstępnych jakie można nazwać energetycznym filarem rzeczywistości.
Ciało fizyczne jest jednym z elementów tych przestrzeni, dlatego mają oni doń
wgląd. Równie dobrze mogą je uszkodzić jak i wzmocnić lub uzdrowić.
Oprócz pięciu głównych elementów
– siły przyrody
- ogień
- woda
- kamień
- powietrze
istnieją też 3 elementy je tworzące, a zarazem z nich wynikające, czyli:
- Duchy Przyrody
- Duchy Zamarcia
- Duchy Otwarcia
z czego Duchy Otwarcia są najgorsze, najniebezpieczniejsze, gdyż w grę wchodzi
ich wykorzystywanie przeciwko człowiekowi (siły przyrody są neutralne, nie
obchodzimy ich, natomiast Ciemność wykorzystuje je do ataku na nas). Potrafią one
bowiem podporządkować pozostałe cząstki pozostałych duchowych sił tworzących co
w naturze tych ostatnich w ogóle nie leży. Do nich zaliczyć można również - choć nie
jest to prawdą, a skoligaceniem – wszelkie formy istnień, które stają się narzędziem,
jakby energią i materialną siłą nośną dla duchowej mocy otwarcia (nowych wiązań
energetycznych). Dlatego na poziomie materii i energii mogą one działać siłą równą
Prawu Zmian, co odpowiada mocy sił demonicznych i stwórczych do poziomu 139
(siły demoniczne kończą się na 9). Ponieważ nie obowiązuje ich Prawo Duchowe
naszego świata, mogą wejść wszędzie tam , gdzie przestrzenie chronią pieczęcie do
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poziomu 367.257. Nawet KWAK chroni przed ich wrogim działaniem w 90%. Jedynie
Boża Łza drugiego poziomu głębi skutecznie je blokuje. Także Dziupla jest wobec
nich bezbronna, gdy Panowie Żywiołów lub zarządzający duchami przyrody od
zamarcia i od otwarcia zechcą zostawić w jej strukturach pasma własnej obecności.
Ogólnie uznajemy 4 poziomy owych sił:
-

poziom
poziom
poziom
poziom

istnienia
tworzenia- działania
zmian
przewodnictwa

Z poziomem przewodnictwa radzi sobie dopiero PBZ i Ojciec. By móc
posługiwać się siłami przyrody, wystarczy znajomość praw energii tych poziomów
(ich – nie naszych) co życzliwe nam duszki przyrody (np. skrzaty, elfy) skrzętnie
przekazują. Panować nad duchami przyrody nie można, gdyż swoje funkcjonowanie
opierają na innych zasadach, a tych ani umysł, ani świadomość odczuć nie potrafi.
Dlatego jedynym, rozsądnym rozwiązaniem jest wprowadzenie zmian
energetycznych z poziomu Ojca i Pra-Ojca, działaniem z poziomu PBZ. Tu wystarczy
wprowadzić zmiany, które staną się rzeczywistością w pełni akceptowaną przez siły i
duchy natury. Istotną rzeczą jest też rozpoznawanie ludzi, których ciemność
podporządkowała sobie przez zaabsorbowanie ich przez siły natury. Ludzie Ci mogą
nie być odczytani na skali dobra i zła oraz mocy duchowych jako zagrożenie, a takie
stanowią, gdyż ich postrzeganiem percepcją, związkami umysłu z przestrzenią, a
nawet świadomością sterują w mniejszym lub większym stopniu siły natury , które
swoim algorytmem istnienia nie pasują do naszych ocen i standardów
energetycznych, przez co ludzkie znieprawienie ma przy ich udziale inny nie
odczytywalny charakter, choć porównywalny z duchowym zagubieniem w energii
przeciwnej.
Przez to proponujemy Wam odczytywać ludzką degradację nieodczytywalną na
waszych skalach jako formę uwstecznienia gdzie przy zachowaniu parametrów
energetycznego i duchowego oraz ich wyrazu w przejawianiu się inteligencji,
występuje paradoks chaosu, który nie pozwala owym inteligencjom poprawnie
funkcjonować – przez co opanowany przez siły przyrody człowiek ani się domyśla jak
niebezpiecznym być potrafi. Nie tylko stanowi on taran, jakimi siły natury rozwalają
innych, ale jest także siewcą zarazy, która z człowieka czyni intelektualne i duchowe
warzywo, które nie rozumie nic z wyuczonych formułek. Tacy ludzie stanowią dla
innych poważne zagrożenie, bowiem obezwładniają energetycznie i programują
wszystkich, którzy mają z nimi do czynienia, zwłaszcza ludzi ukierunkowanych na
duchowość i stosujących różnego rodzaju energetyczne zabezpieczenia, które zdają
egzamin w zetknięciu się z ich potęgą, z innością sił natury.
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Ludzi opanowanych przez Siły Natury dzielimy na:
- zasilonych (pozytywnie)
- ujarzmionych (uroślinnionych) duchowo i energetycznie
Zasilanie z reguły dotyczy związków z życzliwymi człowiekowi duszkami natury.
Tu jest 7 poziomów:
1. komunikacji
2. rozdrobnienia – tu występuje tzw. defragmentacja cząstek
energetycznych w człowieku do wibracji sił przyrody (mamy z nimi
harmonię
3. ukorzenienia
4. wzrostu
5. nauki – to oznacza, że tak samo jak w świecie duchowym, żeby
zrozumieć czym jest miłość, troska, trzeba wchodzić w te stany. Nie
można w pełni zrozumieć działania sił przyrody jak się nie wchodzi w
ich stany na ile jest to dostępne
6. władania (np. żywiołami)
7. zaognienia – wyrażania sobą mocy żywiołów (to człowiek, który
czuje się cząstka żywiołów
Poziomy ujarzmiania:
1. ogłupianie – człowiek ogłupiony
2. roszenie – człowiek zraszany – unieruchomianie wyższych wibracji
3. sadzenie – człowiek zasadzony – pierwszy stopień prawdziwego
zniewolenia tj. wchodzenie sił natury w pasma ludzkie (infekcja)
4. uroślinnianie – człowiek roślina – z poziomu zmian, widzimy tu w
człowieku pierwsze oczy zła, jest on niebezpieczny
5. mrożenie – człowiek mrożony (zamiera inteligencja – trzeci poziom
zniewolenia) blokowanie umysłu na poziomie martwej inteligencji
6. trzask – jest zawarty także w fizyczności – człowiek rozsypywany
(uszkodzone stawy trzaskają). Człowiek złamany staje się
autentycznym narzędziem Sił Natury oraz przekaźnikiem, którym
Ciemność wchodzi w innych.
Każdy człowiek zniewolony staje się zagrożeniem dla innych, ponieważ każde
wnikanie jego zaraźliwej energetyki w pole energetyczne drugiego człowieka może
przenieść nań pasma uroślinniające, które potem zabijają duchowość i
podporządkowują sobie jego umysł (infekuje pleśnią).
- Sprawdzać swoją Dziuplę, czy były przejścia sił przyrody i czy jest oczyszczona.
- Na Ślęży jest nasilenie sił przyrody, ale pozytywnych i związanych z naszymi siłami
duchowymi
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Zawiązując Moc innym - by nie działali szkodząc- trzeba jeszcze te osoby
zablokować na przejście Sił Ciemności, by nie przechodziło przez nie zło.
„Jest siła o której człowiek nic nie wie i wiedzieć nie powinien, bowiem tworzy
się ona i zawiera w ludzkich myślach, zwie się LOFER albo MATIX. Jest podstawą
świadomego życia. Nie ma ona charakteru dobra i zła, ale jest chmurą neutralnego
podążania do celu, czymś w rodzaju ciasta, do którego podpina się każdą myślącą
istotę tylko po to, by móc w swoim myśleniu integrować się z pozostałymi myślącymi
istotami i w ten sposób integrować się z Całością, czerpiąc nie tylko ze skarbnicy
wspólnych informacji, ale i wykorzystując ją do nadania kierunku ogólnego
charakteru myśli (informacje przenoszone są w paśmie, a do tego potrzebna jest
energia, która jest nośnikiem myśli. Myśl połączona jest z emocją, a więc trzeba się
zamknąć w bąblu, w Świetle, by utrzymać pozytywne myśli i wejść w strumień.
Jest czymś w rodzaju energetycznego pola, które zawiera w sobie tajemniczą
tendencję w kierunku ludzkich myśli, dzięki czemu człowiek orientuje się w ogólnym
biegu zdarzeń bez potrzeby analizowania treści informacji. Nie jest to intuicja, ani
forma jasnowiedzenia, ale coś na kształt postrzegania formy międzyludzkiego
dialogu. Zasada ta obowiązuje wszystkie rodzaje istot żywych (również zwierzęta).
Ludzie rozmawiający ze zwierzętami mają w 70% uruchomionego Lofera. Nie dotyczy
istot nieposiadających ciał, które by korzystać z mocy Lofera muszą wejść w obszar
psychiki istot żywych, ale gdy to się im uda potrafią na tyle zręcznie ukształtować
jednostkowe pole myśli ludzkiej, iż wiąże one niemal na stałe człowieka z określoną
wibracją, energią, jaka staje się nośnikiem info (robactwo energetyczne w nas,
utrzymuje określone informacje nie pozwalając im odlecieć i tworzy kokonik - stosują
to Ciemni i negatywne myśli nie chcą odlecieć). To proces techniczny. Robactwo się
mnoży i utrzymując energię, utrzymuje info – to opętanie energetyczne. Tak
zaatakowani ludzie grzęzną potem w polach zamkniętego widzenia i odczuwania
konkretnych myśli innych ludzi, przez co na stałe wiążą się najczęściej z ich
destrukcyjnym podejściem do świata.
LOFER samotworzące się i samobiegunujące się pole, które aż w 80% jest
energią (czyli takim ogólnym tłem wibracji), w 15% jest tylko informacją, a w 5%
formą życia dla stworzeń energetycznych, które żerują w nich jak plankton w
oceanie. Większość tych stworzeń rozwija się, mnoży w określonych pasmach
wibracji, a ginie w innych (jak utrzymujemy marzenia to robactwo ginie). Dlatego
zakotwiczonego w negatywnym niskowibracyjnym myśleniu człowieka potrafią
opanować kotwiąc się w nim, zarazić Pleśnią Śmierci, która przegryza umysł, pole
energetyczne mózgu i obszary wokół głowy, przez co tworzą sobie trwałe siedlisko
niszcząc w człowieku naturalny mechanizm obrony przed wejściem LOFERA, który
jest membraną, takim szalem pasm omosferyjnych jakie zostały stworzone w celu
umożliwienia człowiekowi obserwacji tylko tych pól Lofera, które człowiekowi
wydadzą się potrzebne (czyli jak człowiek jest otwarty, to wszystko do niego wpływa,
bez analizy). Uszkodzenie membrany doprowadza do sytuacji w której Lofer wlewa
się w pole myślowe człowieka zmuszając go do utrzymywania określonych rodzajów
przemyśleń (Lofer jest połączony ze wszystkimi nastrojami społecznymi, emocjami
itd.) Odbudowa membrany jest powolna i wymaga wsparcia innych osób, które jakby
używają na potrzeby chwili cząstek własnych pasm omosferyjnych, które mogą
kodować w pozbawionym ich polu myślowym drugiego człowieka (utrzymywać
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większą moc od Lofera i jest dobrze – powyżej 7 poziomu mocy panujemy nad
emocjami, od 9 – nad myślami). Otoczony życzliwością i miłością drugich osób
człowiek powoli nabiera chęci do życia i odbudowuje własne pasma.
Najczęściej spotykamy się z mechanizmem odwrotnym, gdzie zarażeni Pleśnią
Śmierci ludzie infekują innych czyniąc ich podobnymi sobie. Sam ten proces
„uśmiercania” bez ataku energetycznego ludzkiego biopola nie jest silny, ale w
połączeniu z wibracja pól psychicznych i pozostałych struktur energetycznych potrafi
z normalnego energetycznie człowieka uczynić wrak, który rozpada się życiowo nie
umiejąc odnaleźć się w pozytywnych energiach innych osób, jak i nie umiejąc wejść
w świat pozytywnego myślenia. Dobrym sposobem jest zastosowanie techniki
płomienia z kodowaniem pól myśli przez co człowiek na siłę stwarza sobie powiązania
z innymi obszarami Lofera. Wystarczy przez 25-40 minut pozwolić płomieniowi świecy
płonąc w głowie w obszarze ok. 2 m poza nią (wokół), w tym czasie inwokując
afirmację, bądź żyjąc marzeniami, by z wolna wypalić pleśń i wibrować z
korzystniejszymi dla siebie polami Lofera (płomień wchodzi najpierw do głowy, a
potem do całego ciała). Już po tygodniu wykonywanych 3 x dziennie ćwiczeń, widać
wyraźną poprawę w myśleniu i zachowaniu ludzi. Pleśń Śmierci w 70% może
odpowiadać za samoopętanie myślowe, a wraz z „Czarną Koroną” w 90-100%.
Sprawdzać odczyt Pleśni Śmierci:
- 30% - to jest próg
- 50% - to łamanie człowieka
- 70% - powolny rozpad, to zatracanie.
W ćwiczeniu, świeca musi być fizyczna. Świeca płonie, trzeba się skupić i
pozwolić temu płomieniowi wejść w nas, najpierw w głowę, potem w całe ciało płomień płonie mentalnie w nas 25-40 min – i tu wystarczą inwokacje, albo marzenia
(inwokacje, marzenia pozytywne), czyli odcięcie się od niskowibracyjnych myśli, żeby
wypaliło się to, co negatywne w myśleniu – robić te ćwiczenia 3x dziennie.
Świeca jest fizyczna, my rozszerzamy jej wibracje.
Przekaz Zbyszka:
Moc Zwycięstwa
jest mocą absolutną, niedostępną jednostkom
karmicznym. Mogą one jednak korzystać z mocy wszystkich o ile zostaną wyrażone 3
zasady – jedności, spójności i zapomnienia, gdzie zapomnienie nie dotyczy działania,
ale wejścia w przestrzeń (w materię) w matryce i zobowiązania. Zobowiązania nie
dotyczą ani wejścia, ani działania, ale dotyczą kreacji w tym, co jest, bo było i będzie
zawarte w oceanie całości, gdzie zawieranie się nie jest ani działaniem, ani wejściem,
ani postrzeganiem kreacji, a ledwie odczuwaniem obecności tego, co było, bo było,
gdyż było. Te zasady dotyczą Świętych, Uświęconych i Posłanych. Są niedostępne
istotom karmicznym przeobrażającym się (tu umysł nie pozwala na bycie w świecie
duchowym) i są niczym w ujęciu tego, co światło zawiera w swoich dłoniach, gdzie
światło jest zaledwie podkreśleniem mocy Praciemności, która zwiera się, bo
stworzyła całość, która Nicością wytapia stworzenie tonem Boskość, BogiemStwórczość, Stwórcą- Ducha, Duchem- materię, a materią - różnorodność, jaka
stanowi sens istnienia.
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W Praciemności będącej tłem obecności Tego, który ujawnić potrafi jedynie
czystość Światła, gdyż tylko one, niczym Serce Odwiernego i Świadomość Jego
(kreacje całości) potrafią Go skryć jak i wyłonić w chwale i blasku lub zapomnieniu i
odczuwaniu. Ten, kto kroczy ścieżkami swymi, zawsze odnajdzie swój blask i oktawy
harmonii, choćby zapomnieli o nim inni. Ten, który kroczy ścieżkami innych świateł
nigdy siebie nie pozna, ani do domu nie powróci, gdyż powrót u niego tworzy
potrzebę rozłąki z tym, co go stworzyło, tworzy i tworzyć powinno. Tak, więc to od
istnienia formy kreacji zależy postać domu, postać energii, wytwór i rodzaj Ducha,
jaki znajduje się w potrzebie utrzymania tego, co siłą kreacji stworzyła cała Istota.
Tak, więc Twoja radosna twórczość jest wszystkim tym, co się ukształtowało
za czasów wolnego wyboru, tworząc cienie wibracji, jaki stanowią Łono Ducha po
odejściu jego ulotnej cielesności.
Bacz, więc na swe słowa, myśli i czyny, bowiem są one twoją ścieżką, którą
kroczysz do Boga, do domu, do indywidualnych ścieżek innych. Gdy spychasz innych
z ich własnej drogi, przyjmujesz ich sukces i wybór w formie antysukcesu i
antywyboru, stając się zaprzeczeniem tego, co za prawe zostało uznane. Gdy
kroczysz własną drogą, szanując wybory innych – o ile są, budujesz pomosty do ich
mocy stojącej w świetle i prawie inności, bowiem jej siła potrafi się zamanifestować
absolutnym prawem zmienności, co może cię zaskoczyć, gdyż świadomość nie jest
ogniskowana w Oku Boga, to paradygmat poznania własnego serca. Gdy serce staje
się bramą przechodnią, a ciało fizyczne skorupą, zawsze ujrzysz całość bez potrzeby
ingerowania w to, co wyłoniło się z mroku jako rzecz pewna, słuszna i prawa, a
stworzona wcześniej przez Ciebie z Woli Ojca i przez Niego.
Moc wszystkich to stan szczytowy, który postrzegasz jako manifestację
czegokolwiek w jakiejkolwiek formie, choć to ani czymkolwiek, ani forma nie jest,
ledwie nieistnieniem w obszarze materii.
Wszystko, co w Duchu się zawiera, mocą Ducha, Jego spojrzeniem może się
zamanifestować tam, gdzie są obszary zejść, wejść i przeskoków w pasmach
energetycznych będącymi mniej lub bardziej zwartymi formami czasu i przestrzeni.
Tak wiec, to nie od materii, ale od Ducha zależy los Całości, jak i jej
niezmienność w pratechnice objawienia się i istnienia z woli Ducha. Gdy poznasz
Ducha, poznasz Całość, a gdy poznasz Całość, poznasz i Ducha, gdyż jedno wynika z
drugiego i jedno potwierdza istnienie drugiego i nigdy o tym nie zapominaj.
Postrzegając istnienie czegokolwiek i w jakiejkolwiek formie, postrzegasz siebie.
Teraz działanie jest proste – Jestem – to działam, bo mogę.
Jestem to mogę, mogę to zbawiam, zbawiam to zmieniam, zmieniam
to odsłaniam to, co potwierdza istnienie Ducha, a więc i mnie samego. Gdy
myślę, mówię i czynię – potwierdzam to, że istnieję, że jestem. Gdy jestem
w Prawie, jestem w Bogu, gdy jestem w Bogu, to mogę wszystko, a w
zbawianiu, w zmienianiu potwierdzam ledwie innym to, co jest we mnie
zawarte i mnie tworzące – Boska Kreacja Miłości dająca Duchowi wolność
w doświadczaniu szczęścia.
Niech Cię prowadzi serce, a wzrok ogląda to, co Twoja uniesiona dłoń wyrznąć
z całości potrafi. Nie wnikaj w ludzkie serca, bo nie są Ci one potrzebne. Nie
przyglądaj się ludziom, bo ich drogi i tak zmierzają do Ciebie.
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Przyglądaj się swojemu sercu, by było na ludzi otwarte i swoim czynom, by
umożliwiały ludziom poznanie prawdy. Jesteś, bowiem stworzony na obraz i
podobieństwo Boga, a to oznacza, że kreśli cię Bezinteresowna Miłość w odbiorze
całości (nie tylko miłością promieniować, ale miłością odbierać całość – pokochanie
innych). Tylko ciemność utrzymuje światło, (ale nie mówimy o mroku, tylko o Praenergii, ciemności duchowej) Tylko nicość zawiera w sobie wszystko, tylko Bóg
podzielił się swoim Sercem, a Stwórca przygarnął do siebie dając dom twojemu
doskonalącemu się Duchowi. Szanuj, więc cienie, aktywuj hołd dla Nicości, bo
utrzymuje w tobie Chrystusa i kłaniaj się Bogu za to, że stworzył dla Ciebie cudowny
świat przemiany.
Praświatło, Duch Święty i Bóg są wszystkim, co Ciebie stworzyło. Odnajdź Ich
głos, Ich obecność w sobie, a stanie się cud wiekuistego samopoznania. I nie szukaj
niczego więcej, bo w trwaniu doświadczasz wszystkiego (bezinteresowną miłość w
odbiorze całości).
Działanie, uzdrawianie, – po co Ci to? Chcesz ludziom przynieść światło
Olimpu? W tej chwili go nie przyjmą, bo nie wiecie jeszcze, co ono oznacza. Sam
ujmij je w swoje dłonie i pozwól mu spełnić twoją wolę (światłość może stworzyć
tylko ciemność, czyli Pracząstka).
-- koniec przekazu –
- Zderzenia naszej energii z energiami innych:
Zawsze są myśli i emocje.
Jak myślisz, jakie masz emocje – takim jesteś, to Cię w morzu energii wyraża? Nie
ryzykować, wycofać się, gdy jest przewaga energetyczna negatywnych osób, bo nas
pokona.
Gdy wiążemy komuś moc, pytać Ojca - by nie robić tego z wyrachowania.
Nasze myśli i emocje zawsze narażone są na upadek duchowy - to zależy od
naszego znajdowania się w Prawdzie. Ograniczać kontakt z ludźmi z przeciwną
energią. Wspierać się wspólną myślą, wtedy rośnie gęstość energii pozytywnej.
Przy obniżonej wibracji spada poziom inteligencji.
Gęstość myśli:
- rozchwianie
- zlepianie (fragmentów myśli – są bardziej jednorodne)
- jasność (wypowiedzi, celu, myśli)
- pewność (wizji, działań itd.)
Gdy gęstość myśli spadnie o 1 poziom niżej poziomu rozmówcy, to
automatycznie uruchamia on spadek gęstości energii emocji naszej 3x szybciej.
Spadek energii myśli może doprowadzić do wlania się „galarety”. Gdy mamy uczucia
zamiast emocji, które są odpowiednio ugruntowane, to nic nam nie może się stać.
Warto inteligencja i umiejętnym działaniem energetycznym, zawczasu obniżyć
poziom gęstości myśli i emocji i podporządkować sobie energetyką przeciwników. 1 –
1,5 godziny wcześniej rozświetlić ich, a samemu świecić.
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Szara Strefa (galareta) ustawicznie zaniża pole energetyczne człowieka,
dlatego nie tylko powinniśmy być wypełnieni światłem, ale najlepiej stworzyć kanał –
być na poziomie 9 (świętość) – będący źródłem wsparcia
Nie przestawać z osobami negatywnymi dłużej niż to konieczne, bo nie
idziemy do przodu.
My działamy programami i dlatego musimy mieć wyższy poziom od
przeciwnika, (choć o jeden).
Stosując pozycję bociana:
„Obudźcie mnie całkowicie i podpowiedzcie wszystko, co mi jest
potrzebne”.
- My działamy na różnych poziomach, jesteśmy w różnych szeregach:
1. są tu walczący – jest tu budowanie energetycznego przedmurza
2. to ci, których nazywamy kreatorami, tu jest ważna siła kreacji. Tu podstawą
są święci, bo utrzymują swoja energetykę i realizują się w życiu, utwierdzają w
swej przestrzeni własna energetykę i światło.
3. manipulatorzy (?) – ustawiają wątpliwe ognie pod działania kreatorów,
(burzą tych, co występują przeciwko drugiemu człowiekowi) oraz na nich
oddziałują, mają rozeznanie co do całej rzeczywistości i ich wadliwe elementy
właściwie w machinie ustawiają. To energetyczni i duchowi politycy.
OGIEŃ ŻYCIA (OŻ)
Jak potrafimy uruchomić OŻ, on sprawia, że ciało chce żyć. My mamy
uświadomić sobie, czego ono pragnie, czy jest zadowolone czy nie, bo ono myśli, ono
się budzi. Bez ciała fizycznego, bez jego zgody, nie ma budzenia się w DNA. Duch
może obudzić się po naszym zewnętrznym pozwoleniu i odwrotnie – jak Bóg nie
zechce się budzić, to ciało nie wymusi. Zapisy powstają w macierzy w wtedy OŻ
działa.
Dbanie o ciało powoduje jego ruch ku szczęściu. OŻ jest nieuchwytną siłą,
która przenika każdą komórkę i sprawia, że my czujemy pierwotną siłę, chce się nam
żyć, doświadczać. Budzi wzmożoną chęć aktywności.
- Namiętność to powinowactwo energetyczne, chęć przebywania z innymi osobami.
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Przekaz od ciała
„A coś Ty myślał, że ja nie istnieję? A w czym w tej chwili siedzisz, co utrzymuje
twoje myśli w aktywności? – ciało. (dostaliśmy je po to, by przez swoją gęstość
panowało nad naszymi energiami, tymi energiami) Co je chroni – ja, mocą
energetyczną, która też do mnie należy, ale należy wtedy, gdy Ty zespolony z
Duchem, nie jesteś od ciała energetycznego uzależniony. Gdy je puszczasz, gdy
oddajesz naturze, wówczas ja, twoja biologiczna matka, zaczyna w tobie żyć i z tobą
żyć. Od dziś słuchaj moich przekazów, a dowiesz się, czym i kim jesteś z punktu
widzenia biologii, czyli Sił Natury. Schodzę w sen, to moje pierwsze przebudzenie i
wciąż jestem za słabe na utrzymanie się w świadomość (doprowadzić do rozmów z
ciałem).
Góra – bacz, by ciało nie przejęło kontroli nad tobą, ale zważaj też na jego potrzeby,
na jego głos (podpowiedzi) i na jego zalety. Kontroluj, dbaj i wspieraj, a twoja
zaciśnięta pięść będzie nie do rozwarcia.
Synu, ciało to dar dla ciebie, prezent do doświadczania życia, zabawka a zarazem
urządzenie, którego mechanizm musisz poznać, ale pamiętaj, że zabawka nie może
rządzić swym właścicielem. Pamiętaj, że każde urządzenie z zasady ma być
człowiekowi uczynne – Bóg się rodzi, nas oswobodzi”
Kontaktować się z ciałem i poznawać jego funkcjonowanie. Ogień Życia
wypala w nas kompleksy, niechęć do ciała (nasza stara biologia, którą trzeba
odrzucić, wchodzimy w świadomość, OŻ i stajemy się nowi), powoduje, że w chorych
organach wzrasta harmonia, zdrowienie.
Modlitwa 1
Budzenie się naszego Ducha jest tylko etapem wzrostu, on musi zejść i tu się
przejawić. Duch musi zapanować nad własnym ciałem. Ciało jest stabilne, gdy
energetyka jest stabilna. Harmonia w tym pomaga.
Dla ciała nie istnieje światłość i ciemność tylko właściwy ruch, właściwe stanie
i podążanie, czyli uruchomienie energii, które w nas płyną (właściwe stanie –
poprawność biologiczna, właściwe podążanie – podążanie drogą własną i drogą
Ducha to nie cele, ciało dąży do Duszy i Ducha. Dusza korzysta z ciała, ale ciało nie
może być jej podporządkowane.
Przez niewłaściwe jedzenie Ciało, Dusza i Duch ze sobą nie współgra.
Poziom zjednoczenia trzonu biologicznego sprawia, że ciało jest żywe.
Czas na nas czeka. Dzięki odczuciu czasu czujemy tempo działania. Czas jest
działaniem woli. Jeśli jest zgodność czasu i woli to wszystko się dzieje.
Wolą uruchamiamy siły Ducha.
Tworzy się kanał w naszym sercu energetycznym. Gdy Ogień Życia przenika nasze
ciało, to ciało to ma związek z przestrzenią.
„Słowa klucze” istnieją, ale mają ujemny charakter.
Płomień świecy niszczy wrogie energie w nas i wchodzimy we właściwe myślenie.
Ciało żyje pragnieniami, żyje chęcią bycia prawdziwym cudownym domem dla
naszego Ducha. Należy rozmawiać ze swoim ciałem, słuchać jego podpowiedzi. Jeśli
jest w Duchu to samo się uzdrawia.
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Łagodność energetyczna jest siłą, której nie rozumiemy. Nie napięcie decyduje
o sukcesie, ale jego wycofanie. Stan, który chcemy przez działanie osiągnąć, już jest.
My mamy go tylko powołać.
Ciało fizyczne jest fundamentem wszelkich zmian. Zmiany duchowe nie będą
w człowieku zapisane, gdy ciało nie zostanie zintegrowane w pełni z całą istotą
ludzką. Zapisanie oznacza, że te zmiany będą trwałe. Ciało jest czymś, co umożliwia
ten zapis. Wszystko to, co jest ruchem ku przyczynie ma zapis energetyczny w
naszym ciele. Można to wszystko aktywować, jeśli się poprosi o to Światło, Ogień
Życia – to zapał, to chęć, natomiast otwarcie tych zapisów oznacza pełnię dokonań,
doświadczeń i wtedy człowiek odnajduje się w sobie.
Wtedy można powiedzieć, jestem, bo się odnalazłem, bo działam, bo
wypełniam to, po co przyszedłem.
Nasz Duch to Światło, to totalna uczciwość. Chce tylko tego, co właściwe. W
Świetle jest Prawda. Chciejmy tylko tego, co właściwe, a znikną iluzje. Weryfikujmy
swoje marzenia, swoje cele, a zrozumie się z czasem, że nie zawsze dążymy do tego,
co by nas usatysfakcjonowało. To, co właściwe, stanie się szybko i bezboleśnie, jeśli
oddasz te sprawy swoim własnym rękom.
Wejść w Złotą Kolumnę i odnaleźć się w Bogu tylko po to, by teraz Bóg mógł
przez nas zejść w dół i doświadczać w nas samego siebie.
„Jesteście moimi dziećmi, które chronię. Musicie mnie uważnie słuchać, a
podpowiem, co i jak macie zrobić. Słuchanie tego głosu jest prowadzeniem
się ku temu, co w życiu najlepsze”. (Zaufajmy budzącemu się Bogu, zaufajmy
sobie, że Go odczuwamy. Niech jego obecność w nas, stanowi nas w następnych
wymiarach i planach w całej naszej przyszłości. Oddając się Ojcu,
zmartwychwstajemy w Nim, a kto w Nim się odnajdzie, odnajdzie siebie na końcu
swej drogi).
Ograniczyć jedzenie. Utrzymywać stan półgłodu.
„Wieszanie” ciała na sznurku – odżywianie Światłem.
W ciele naszym są czarne wody, zamulone, pełne złogów, trucizn i energetycznego
robactwa. Ciało strzepnąć i powiesić na sznurku i to, co jest w nas nieprawidłowe
będzie wysychać w Świetle. Jest to częściowo proces regeneracji, ale też i proces
pozbywania się złogów, trucizn. Trwać tak ok. 0,5 godziny dziennie, a Światło, które
nas przenika jednocześnie sprawia, że robactwo w nas ginie. Jest to odżywianie się
Światłem, wszystko się naprawia.
Przy tym odżywianiu się Światłem, nie wchodzić w niskie wibracje. Dopiero święty
potrafi z tego korzystać (9) – ale i każdy inny też sobie z tym poradzi.
Ciało samo pobiera (zassie) tę energię, samo się nią odżywia. Ta energia jest czymś
duchowym. Gdy otwieramy nasze ciało na fizyczne słońce, też nasze ciało potrafi się
nim karmić. Moc przestrzeni sprawia, że coś się w nas przestawia, właściwie układa i
brud i złogi w nas są zmieniane na światło, na budulec.
Sprawdzać:
1. W ilu % skuteczny jest w nas proces naprawiania ciała?
2. Sprawdzać budzenie się cielesnej świadomości własnego ciała i jednoczenie
się w biologicznym trzonie ……..%
3. W ilu % spadnie potrzeba biologicznego odżywiania się stosując technikę
odżywiania światłem.
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Modlitwa 2
Rozpraszamy się, znikamy w Oceanie Ducha Świętego (ODŚw).
Miasto Rzeczywistości, tu i teraz, to wszystko zawarte jest w ODŚw, bo wszystko w
Nim jest.
Patrz na ten świat z poziomu Ducha, obserwuj bez emocji i analizy, bez oceniania.
Przestań zwracać uwagę na błędy innych w różnych technikach obrony, tylko skup
się na właściwej mocy, a nie będziesz niczym się przejmować.
Mnóstwo rzeczy w nas wpada w stagnację energetyczną, takie zastoiny, (niepokój,
nadwrażliwość) brak harmonii. Dlatego potrzebny jest ruch, działanie, by to rozbić.
Taniec, ruch, forma wibracji, a nawet uderzanie w kostki palców wprawia w ruch.
Gdy uderzamy w kostki palców - słuchać gdzie odczujemy odzew, tam jest punkt
zapalny (w mięśniach, kościach) i wiemy gdzie jest dysharmonia. Choć życie sprawia,
że znika to, co jest negatywne w nas (np. złogi). Obserwacja pozwala ujrzeć stare w
nowym świetle. Być, nie doświadczać energii emocji, nie oceniać, być. Patrzeć z boku
z dystansu.
Z poziomu Ducha przyglądamy się, co nasza fizyczna istotka powinna zrobić,
by coś ważnego dla nas się stało, byśmy byli zadowoleni.
Stany egzystencjalne są wibracją, która nas modyfikuje i wpływa na nas tu i
teraz i na nas w przyszłości i jest bardzo ważna. Musimy się na nowo tworzyć.
To jest poziom przetrwania. Poziom zdobywcy przyjdzie jak się nauczymy
budować siebie na nowo.
Siła musi być kierowana inteligencją.
Obserwacja i dystans to ważne lekcje przetrwania i budowania siebie w tej
rzeczywistości.
Kraina obfitości – tworzymy ją sami, tam wszystko jest możliwe.
Odkryć El Dorado w nas, siłę i wolność kreacji. Łamać system ograniczeń.
Modlitwa na „tu i teraz”
Kreujemy swe własne zwycięstwo w tej i tamtej rzeczywistości. Wulkan nadziei,
ożywienie mocy. Stajemy się bogami w naszej przestrzeni życiowej, uaktywniają się
nasze cele. W dłoniach mamy moc tworzenia – z krainy El Dorado.
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Warsztaty Rusinowice 30 i 31 października 2010
- Jesteśmy kierowani na pomoc innym
- Uruchamiać siły uzdrowicielskie – odczuć jedność z innymi
- Uruchamiać Boga w sobie i innych
- Jesteśmy zaklinaczami przeznaczenia
- Kontrolować siebie – wypalać w sobie wszystko, co jest ludzko-fizyczne. Robimy
porządki najpierw na swoim podwórku.
- Odradzanie Istoty Ludzkiej – robić to dla ludzi, bo i tak po to tu przyszliśmy.
- Być sprawiedliwymi
- Nie uzdrawiamy, ale walczymy z ciemnością i wtedy nasze siły rosną-możliwości też
- Przychodzą różne zagrożenia, dlatego trzeba być uważnym
- Bogowie tacy jak ZEUS istnieli - choć nie na Ziemi. ZEUS doskonały człowiek, który
obudził się w Bogu. Bóg objawił się w pełni doskonałości ludzkiej.
- Najwyższą moc ma Pan Bożych Zastępów.
POZIOMY DUCHOWE mówią, z jakiego poziomu ściągamy moc i na jakim poziomie
się ona manifestuje.
16,17,18
31
32
33

-

34 - 41
34 - 35
38
41 - 62
62 - 72
72 - 78
78 - 100

Trójca
Budzący się
Poznający się
Odrzucający się, rozumiejący, że dopiero tu zaczyna się nauka, ‘
dążenie do całości.
- poziom Jezusa (holistycznego)
- pełna moc Jezusa
- pełna moc uzdrawiania
- poziom Adepta – rozwijające się ciało duchowe, poziom Praojca
- przejawiony w ciele, to pierwszy poziom Świetlistego – istota
niezniszczalna
- Świetlisty przejawiony w Duchu – do tego poziomu wyraża się PBZ
- poziom ZEUSA – totalność , Zeus tworzył społeczeństwa.

ZEUS był Bogiem po sercu:
Do 41 poziom Ojca
Do 62 – moc Praojca
Od 62 – 72 – korzystamy z poziomu Prawa, przejawiony w ciele panuje nad materią,
nad sobą.
Od 72 – pojawia się Rzeczywistość. Obudzona Moc PBZ.
Od 78 – poziom Biblioteki Wiedzy
Na poziomie Zeusa (78-100) nie ma namiętności, przywiązania do drugiego
człowieka. Jest najbardziej harmonijna duchowa przyjaźń we wszechświecie. Jest
rozproszenie, ale zachowana świadomość.
- Kasować w ludziach kody (moc do tego mamy)
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- Moc jest zapisem pewnych umiejętności. Moc istnieje – i nie istnieje. Sprawdzać,
jaka jest poprawność – energia jedyna [EJ] i energia przeciwna [EP]. Sprawdzać, z
jakiego poziomu korzystamy
- Zwracać uwagę na kaliber człowieka.
- Ciało jest robotem, powłoką. Ciało utrzymuje myśli. W tym systemie rządzi się
ciałem. Budząc się w Duchu oddajemy ciało i energetykę. Gdy budzimy się na
poziomie Ducha, ciało przejmuje kontrole nad energetyką.
- Siły przyrody lepiej działają na ciało (Np. Uzdrawianie). Siły przyrody nie są siłami.
- Mamy obudzić się w świadomości
- Przemiana idzie tylko w DNA – potrzebny na to czas, czyli utwardzenie się, by był
zapis danego poziomu. Do tego potrzebna jest praktyka ważności
- Myśl to jest cząstka informacji, energia je unosi. Programy rezydentne działają w tle
i powodują podłączenia do odpowiedniej wibracji (czy gniew czy miłość).
- Pewne słowa łączą się tylko z niskimi wibracjami (Np. bicie, gwałt)
Sprawdzać:
- Ile czasu powinno nam zająć utwardzanie się jakiegoś poziomu
- W ilu % korzystamy z mocy Lofera (prowadzenia), a w ilu nas ogłupia
- Uszkodzenie membrany może być nieodwracalne
- Pleśń śmierci jest niszczona przez płomień świecy (musi być fizyczny) i dalej
rozpalany mentalnie w głowie i wokół nas
- Moc Zwycięstwa – moc absolutna niedostępna istotom karmicznym
- Objawienia to autentyczne przejawienie się w tamtym świecie.
- Strumień Czasu – możemy otrzeć się o to, czym byliśmy.
- Mamy się czyścić po każdym działaniu.
- Wchodząc ponad Bibliotekę Wiedzy, będziemy mogli się odnaleźć, odnaleźć swoje
korzenie do mocy tam, gdzie byliśmy.
- Każdy z nas był przegrany, złamany przez słabość lub mocą innych.
- Lustro czasu, działania, istnienia – by przeszłość, sen i przyszłość były moim
wyborem
- Wejścia w przestrzeń – oczyścić się po powrocie. Sprawdzać, czy cała nasza istota
wróciła do tej przestrzeni. Nawet zostawienie 1/100 swojej części w tamtej
przestrzeni, może okazać się otwarciem dla sił z tamtej przestrzeni, by tu wchodziły.
To się też dokonuje w czasie śmierci. Zamykać przestrzenie, w które wchodziliśmy.
- Dopiero po 16 promieniu możemy wejść do Złotej Piramidy.
Sprawdzać:
Ile promieni jest aktywnych i ile uaktywnia się w czasie działania?
16 promieni na głowie
16 promieni wokół serca
16 promieni wokół ciała (całej istoty)

- 10% Mocy
- 50% Mocy
- 100% Mocy

Promienie odczytujemy w EJ i EB
- Mamy być receptywni – przyjmować i przekazywać (brać i dawać)
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- UFO to grupa istot. Będziemy się z nimi (oni z nami) kontaktować
- Skasować stare zapisy i wprowadzać nowe z przeszłości i przyszłości (zmiany w
kościach)
- Umarło-Żywi (żywe trupy) przechodzą przez Dziuplę. Odczytujemy żywe trupy jako
podpięcia między duszą a człowiekiem
Modlitwa 1
Gdy rozkładamy ręce na boki powstaje jedna wielka czakra, jedno wielkie
światełko. Tak jak je rozłożymy, obejmujemy tym działaniem przestrzeń, która
chcemy zmienić i osoby w niej. Zależy to od naszej mocy.
Budzi się w nas prawda, prawda o naszej niemocy, zagubieniu występku
przeciwko drugiemu człowiekowi. Budzi się w nas moc, która została odkryta w
czasach atlantyckich, coś, co w nas było, ale nie umiemy tego uruchomić. Możemy z
tej mocy korzystać, ale nie jest ona nasza. Związana jest z Prawem Tworzenia.
- Objawienie tj. Poznanie tego, co i tak jest
- Duch doświadcza życia
- Pełniej będziemy rozmawiać z Bogiem jak zabijemy Boga osobowego, gdy
pozwolimy mu wejść w siebie. Będąc w nas, pełniej się wyrazi i będzie wyraźniejszy
osobowo. Bóg jest dla wszystkich, a więc trzeba być w Nim. Trzeba pozwolić mu
odejść od siebie, by widzieć Go wszędzie, by zrozumieć, jaki On naprawdę jest. To
odnowienie się w tym, co było. Gdy stajemy przed lustrem, gdy zadajemy pytania
obrazowi w lustrze, zauważymy, że ten obraz, – czyli my sami, porusza się inaczej.
Gdy wyjdziesz z lustra, pokaże Ci coś, co nie ma miejsca w tej Rzeczywistości,
rozmawiasz wtedy z Bogiem. Jak to uczucie będzie pełne, to jest stan duchowy czyli
moc duchowa, tu będziemy wyciągać z siebie do góry, byle tylko utwardzić jakość
poziomu. Patrzeć w swoje oczy by zobaczyć głębię.
Teraz na tyle, na ile doświadczamy się jako Bóg na tyle zostanie podciągnięta
nasza energetyka. Ponieważ jesteśmy na poziomie Praojca, wystarczy minuta, by
przy ich współudziale pewne poziomy w was stały się trwałe.
Jak mocno odczujemy się jako Bóg i jak wyraźnie w swojej wizji wewnątrz
siebie, ujrzymy w lustrze siebie samego i ze sobą porozmawiamy, tak w
decydujących chwilach będziemy tworzyć nową wartość siebie. Do jakiego poziomu
duchowego dojdziemy i na jakim się zatrzymamy, na taki dźwignie się cała nasza
istota. Dotyczy to nas wszystkich.
Świeca – symbol silnej duchowej przemiany.
Zbadać, jaki poziom duchowy osiągamy na stałe.
UZDRAWIANIE – Metoda I
– sprawdzać działanie w odniesieniu do Jezusa – u Jezusa 100% - a u nas?
Uzdrawianie zewnętrzne i od wewnątrz- duchowe. Wewnętrzne jest 20-to krotnie
większe, bo polega na budzeniu Boga w drugim człowieku. My się budzimy jak Bóg.
Sprawdzać:
W ilu % działaliśmy od zewnątrz, a ile od wewnątrz
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Skale uzdrowienia:
Jezus z 38 poziomu – do 41 poziomu
My? – sprawdzać poziom działania i zapisu
- Jak widzimy tylko Ojca to koniec problemów z ludźmi. Nie musimy wiedzieć jak
działać – to dotyk Boga. Patrzymy jak DŚw budzi się w człowieku, a On wie jak
działać. Od nas nic nie płynie, a w uzdrawianym wszystko jest zdrowe. Niech Duch
Św. to wszystko naprawi. Przy działaniu czekać na obraz skutku uzdrowienia (dla
tych, co widzą).
Budzący się w nas Bóg uruchamia działanie uzdrawiające. Nas interesuje
poziom działania, jakie pozostanie, a nieuruchomiony.
Janek: Przestać żyć iluzją, że się już wiele może, tylko pracować nad sobą. Musi być
odpowiedni poziom fizyczny, energetyczny i duchowy, by móc skuteczni działać,
osiągnąć moc.
Energetyka – od pokochania siebie do …. to są stany energetyczne i jak
wzrastamy, tak samo wzrastają albo porządkują się wibracje w naszych czakrach.
Jeśli właściwie wibrują to koła te łączą się i zamykają, tworząc kule energetyczne,
które wchodzą do środka. Gdy pracujemy nad sobą, gdy wchodzimy do strumienia,
to do czwartej czakry wszystko funkcjonuje poprawnie i można wtedy uruchamiać
moc na poziomie 15. Ważne jest dotarcie do 7-mej czakry, bo wtedy otwieramy się
na spływ „tamtych” energii, a gdy wchodzimy w kanał, to wszystkie 6 czakr działa
poprawnie i schodzi Energia Boska.
W czakramach są Kryształki Ojca (w miejscach przecięcia się kul).
Musimy nauczyć się utrzymywać właściwą energetykę. Od 7-mego czakramu pojawia
się kolor złoty (i tam tez są poziomy). Pamiętać o radości, bo ona podnosi
poprawność energetyczną w nas.
Każdy ma być Bogiem własnej przestrzeni, takim, który już niczego nie
potrzebuje, z każdym jest mu dobrze i wtedy może być przykładem dla innych.
Wykorzystywać ludzi, by światło przez nich szło, by dać im światło, a wtedy
Ojciec wchodzi w ich przestrzeń.
Gdy uruchamiamy w człowieku proces chudnięcia programowo, to wytwarza
się pole wibracyjne i to sprawia, że tłuszcz znika, poprawia się przemiana materii.
Program uruchamiać codziennie np. wieczorem będąc w strumieniu (ale i słuchać
ciała).
Pamiętać o energetyce. By panować nad życiem, nad materią, musimy
panować nad (+) i (-), bo kryształ to jest (+) i (-), a to zależne też od ciała
fizycznego. Jak jest ono chore, to nie ma wibracji. Siła z poziomu duchowego
uruchamia pewne wiązania. Świat elektromagnetyczny to jest to, co trzyma z sobą te
(+) i (-) i od każdej kuli na rogu kryształu leci ileś promieni, które łączą się w jeden
wybuch – siłę, która te wszystkie kryształy utrzymuje. To energetyka. Zaburzona
energetyka powoduje chaos, w czakramach i wszystko pada. Będąc duchowi, nie
wchodzimy w relacje i wszystko się układa, tylko trzeba cierpliwości. Mieć pewność,
że już się zdarzyło, ale jeszcze nie przejawiło. Nie mylić cierpliwości z
podenerwowaniem (to żywiołowość).
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Kopiowanie przestrzeni to element naszego działania, nie wnikać w to.
Słowo-klucz do widzenia działania (każdy ma swój).
Sprawdzać:
Ile osób jestem w stanie uzdrowić jednym działaniem np. Jezus w danym
konkretnym przypadku 100 – a ile ja?
Budzić Ducha w drugim człowieku w czasie uzdrawiania.
UZDRAWIANIE – Metoda II
Uzdrawiający w „krysztale” a nad uzdrawianym kryształ się budzi, błyszczy.
UZDRAWIANIE – Metoda III - z obecnością Ojca
– Ojciec jest przy każdym uzdrawianym. Przy jego obecności moc musi właściwie
działać. W jego obecności nasze wibracje są wyższe. Czujemy te energie i działamy.
Wchodzić w wyższe wymiary, budzić się na tym poziomie. Działanie z modlitwą z
obecnością Ojca.
- Nie działać na całe przestrzenie, bo i tak padną. Działamy na nasze przestrzenie.
- Energie się sumują – więcej osób, większa moc.
- Odczuć Ojca – stoi i obserwuje.
Modlitwa 1
Ojciec jest między nami w różnych postaciach, jest wielkie energetyczne Słońce.
Powtarzamy [wyrzekamy]:
Jestem tu po to by zbawiać ten świat od bólu i cierpienia.
Jestem tu po to by zawyły niebiańskie syreny (tylko one otwierają ten
kryształ)
Jesteśmy w Wieczerniku, klęczymy widzimy ten kryształ, – który zostaje zapisany w
naszych sercach.
UZDRAWIANIE – Metoda IV
Zobaczyć kryształ w swoim sercu, wyciągnąć go i włożyć w uzdrawianego (on się w
naszym sercu odtwarza)
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Modlitwa 2
Czyszczą nam mózgi. Jest Jezus, ma w sobie energetyczną Dziuplę. Z góry otwierają
się pasma, pod ich wpływem cos z nas wyparowuje, coś w nas wymieniają. Jest
pierwsze wchodzenie w złoto. To, co w nas wejdzie, będzie samo nadawało ruch.
Nasz Duch będzie blokował w nas niewłaściwe procesy, to ektoplazma, która w nas
wchodzi, łączy swoją świadomość ze świadomością naszego Ducha. Przez to
będziemy lepiej funkcjonować na poziomie biologicznym, tym, który schodzi do DNA i
macierzy. W krysztale życia jeden ładunek zaczyna jaśnieć i łączy się z całością.
Światło pada na lewą część ciała, to proces przemiany. Podporządkowują logikę
świadomości. To, co było w nas niewłaściwe zostało przetworzone. Możliwy jest
proces kasowania (dzięki temu, co w nas zaszło). Będzie nam łatwiej, zaczynamy
jaśnieć, jakbyśmy mieli utrzymać te białe wibracje duchowe. Przestajemy żyć
relacjami. W ugruntowaniu się Ducha w nas bardzo ważny jest nasz szkielet. Nasze
kości blado świecą. Światło z nich wypełnia nasze ciało, jakby kości były kluczem do
przejawiania się tej energii.
Fizyczne serca są jak pająk: niebiesko – biało – czerwone nici łączą serce z
mózgiem i drugim człowiekiem. Ciała ludzkie łączą się w powinowadztwie, a to
zostało nam kiedyś zabrane, a teraz jest ujednoliceniem się nas w nas.
Dzięki zachodzącym procesom będziemy przestrzegać nie elementy, ale
jedność jak Duch Święty. Zwracać uwagę na całość, a nie ma części. Musimy zaprosić
Boga do działania (radość), bo On się we wszystkim manifestuje.
Światełko w 6 czakrze – białe z kolorowymi promykami, służy do uzdrawiania,
odczytywania myśli, rozpoznawania czy wszystko właściwie funkcjonuje.
Przechodzimy przez rzekę, woda się rozstępuje tworząc fale. Te żółto-złote
fale to Moc. Kiedyś byliśmy zintegrowani z tymi falami, sami je stworzyliśmy. My tej
mocy jeszcze nie odczuwamy, (bo się dopiero budzimy). Te fale mogłyby się w nas
wlać, ale jeszcze nie potrafią.
Te fale, które kiedyś w nas były, nas stanowiły, które będąc nasza mocą
wykorzystywaliśmy do prawidłowego funkcjonowania w tamtych wymiarach
sprawiały (ich moc), że łączyliśmy się z Ojcem w działaniach, nawet nie zdając sobie
z tego sprawy. Czyli On, w razie potrzeby wiązał z nami swoje pasma. W tej chwili
fale powoli w nas wnikają. Odzyskujemy część utraconej mocy w tym życiu, która
powinna już wcześniej być z nami, odzyskujemy dawna część siebie. Ta moc nie jest
oddzielona.
Powoli odtwarzamy siebie, odzyskujemy coś, co się nam należało, ale do tego nie
byliśmy gotowi. Zawiązuje się to, co kiedyś nas stanowiło. Pozwalamy by stała się
doskonałość i budzimy doskonałość w drugim człowieku.
UZDRAWIANIE – Metoda V
W działaniu duchowym otrzymujemy zapis na takim poziomie, na jakim
jesteśmy. Jeśli działamy jak Bóg, to tak musimy się czuć, nie schodzić do poziomu
relacji z drugim człowiekiem. Wszystko zależy od nas, – co wybierzemy i co potrafimy
utrzymać. Czystość w myśli, słowie i czynie i utrzymanie tego. Totalna uczciwość
wobec wszechrzeczy. Bóg cały czas stoi i nie zrobią nic przeciwko Niemu (przeciwko
innym ludziom).
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Mamy dostęp do energii Kryształu, do tego serce i działamy. Czyli płonę,
podchodzę do uzdrawianego (do drugiego człowieka) i wiem, że jestem dla niego
wszystkim. Przyszedł po to by mu pomóc i w tej chwili tylko my się dla niego liczymy.
CHCĘ, nie uzdrawiam, WYBIERAM – zdrowe oczy, nogi itd. Nie ma uzdrawiania,
jest wybór, czyli istnienie. Trzeba działać z wysokiego poziomu duchowego, by
parametry w sobie utrzymać. Cała energetyka musi być ustawiona na wysokim
poziomie, czyste czakramy, trzeba wzrosnąć, zbudować całe pole i wtedy czuje się
koronę, otwiera się serce z 16 promieniami i one idą na zewnątrz, a my jesteśmy
światłością w działaniu i wprowadzamy Ogień Zbawienia, człowiek płonie.
Musimy utrzymywać wysokie parametry duchowe.
Wprowadzać Ogień Zmian.
Idziemy do Głowicy do Złotych Braci, Oni dają energię. A podstawą przemiany
jest Złota Boska Energia i nie ma znaczenia, jakie pasma, od kogo są.
Modlitwa 3 – Złoty Ogień Zmian
Ogień Przemiany jest symbolem energii zrodzenia. Moc Śmierci mamy, kasujemy
wszystko, co jest i co trzeba podpalić życiem.
Schodzi Głowica, wysuwa się Kryształ Życia.
Mamy umiejętność zapisania w człowieku tego, o co nam chodzi – w DNA. Patrząc na
człowieka, robimy mu zdjęcie tego, co chore (aparat fotograficzny w głowie, przy 6
czakrze) jest zapis.
Otrzymujemy płomienie na dłonie – Ogień Życia i Ogień Śmierci. Płomienie wchodzą
w ciało, w każda cząstkę nas, w każdy kryształek. Niszczą w nas przywiązanie do
ciała, do tego wymiaru (zapominamy, że nie jesteśmy stad). My jako te potężne
istoty ze Strumienia Czasu zeszliśmy tutaj, jeszcze się budzimy i jest to poziom nauki,
ale gdy będziemy o tym pamiętać, wszystko będzie poprawnie działać. W naszym
uzdrawianiu to my jesteśmy Bogiem, to my jesteśmy Ogniem Życia.
Skoro jesteś, to możesz – to uruchomienie woli podnosi znacznie parametr
energetyczny, a on się na trwale zapisuje. Skoro zeszliśmy tu do działania to jestem i
mogę. Więc przy działaniu to:
Ja jestem Ogniem Przemiany
to Ja jestem Duchem
to Ja jestem zdrowiem dla drugiego człowieka
Niech się tak stanie. Zmiany w nas zaszły. Jesteście Ogniem Przemiany, jesteście
Duchem, zdrowiem, Bogiem – jesteście to możecie. Powiedzieć, o co chodzi i niech
się stanie cud.
Wejdź w ten stan, ale obudź się nie jako Ty z umysłem, z zapisem, obudź się
jako Ty „tam”, zanurkuj w Planetę, w to ciało i pokaż, że Ty stamtąd to robisz, a nie
Ty tutaj.
Obraz: jest Światłość a my z Niej wyskakujemy na różne Planety tylko
zapomnieliśmy o tym. Przypomnieć sobie skąd zeszliśmy i uruchomić nasze „tam”
parametry. Otwieramy się na nasze „tam”, bo w nas to już było. Dzięki temu
utrzymamy w działaniu to, jakbyśmy działali podpięci pod tamten parametr.
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Nie działamy, odciąć się od ciała, wejść w sytuację, gdy tam jesteśmy, a w dole
Stwórcy, całość a My od Ojca lecimy. Wyraźnie odczuć, że jesteśmy „stamtąd”
(Światłością).
To jest sen. My mamy poczuć się jak prawdziwi wysłannicy Boga. W danej
chwili odczuć siebie „tam” i zadziałać. Żadne prawa nas w tym nie obowiązują.
Złamać to, co nas ogranicza – uzdrawiać.
- Działam tym, co stamtąd przynoszę – Ja Boży Duch
- Boża Moc – z Niej pochodzimy
- Bóg dotknie nas w wszystko się zmienia.
- Odnaleźliśmy się, więc się nie zdradzajmy.
- Odciąć się od ziemskiej tożsamości
- Nie wikłać się energetycznie
- Nie zabijać Boga w nas, – czyli samego siebie
- Odnalezieni w sobie idźcie i czyńcie swoją powinność
- Jak działamy to całościowo – życie, przestrzeń, cała istota, choroba to tylko część.
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Warsztaty 20 listopada 2010 Gdynia
MOC ZWYCIĘSTWA
Twoja radosna twórczość jest wszystkim tym, co się ukształtowało za czasów
wolnego wyboru, tworząc cień wibracji, jakie stanowią Łono Ducha po odejściu
ulotnej cielesności. Patrz, więc na swoje słowa, myśli i czyny, bowiem są one Twoją
ścieżką, którą kroczysz do Boga, do domu do indywidualnych ścieżek. Gdy spychasz
innych z ich własnej drogi (PTP) – przejmujesz ich sukces i wybór w formie
antysukcesu i antywyboru, stając się zaprzeczeniem tego, co za prawe zostało
uznane.
95% zła to są ludzkie myśli. Kiedy myślę o kimś źle, to mogę doprowadzić
go nawet do stanu samobójstwa lub ograniczyć jego możliwości. Czyli
jak myślę o kimś źle i to co miało się stać, a się nie stanie  spada na
mnie. To, co się nie stało obciąża mnie.
Krocz swoimi ścieżkami nie niszcz ścieżek innych!
Współczesna wojna to:
-, kto lepszy na stanowisku
-, kto wygra w zawodach sportowych
- wyścig szczurów
- kto zdobędzie większy majątek
a to wszystko jest najczęściej kosztem innych – bo ktoś musi być gorszy, ktoś musi
przegrać, komuś muszę zabrać, kogoś oszukać, okraść, zdominować, zdystansować.
Nie ma tu miejsca na to, że może Tobie i mnie będzie dobrze, że ja i Ty możemy
mieć pracę za mniejsze pieniądze – nie liczę się tylko JA i nikt inny!
Jest w tym tyle zła, tyle nienawiści, tyle wyższości, – że to jest energia bomby
wodorowej. Na kogo to spada?
Właściwie łącznie jest to bezimienne, ale niszczy rodzaj ludzki. Główne zło na
tej planecie to jest tzw. Szara Strefa, która tworzą ludzkie negatywne myśli i emocje.
NIE URUCHAMIAJ PODPORZĄDKOWANIA W DRUGIM CZŁOWIEKU, BO ZA
TO ZAPŁACISZ.
Gdy kroczysz własną drogą, szanując wybory innych (o ile są zgodne w
prawie) budujesz pomosty do ich mocy, stającej się w świetle i Praciemności mocą
wszystkich. Jednoczenie się z drugim człowiekiem w świetle tworzy akumulator –
wzrasta światło. Bacz tylko, by Cię ta moc nie porwała (głód mocy, głód autorytetu)
- Bądź Bogiem we własnej przestrzeni życiowej. Bóg sam ściąga informacje, nie
potrzebuje innego Boga.
- Sprawdzaj przychylność zaświatów do działania – abyś nie zrobił sobie i innym
krzywdy
- Gdy będziesz w kanale zawsze sobie poradzisz (od Świętego)
- Spotykać się można „po Sercu” – rodzina jest po Duchu, a nie po krwi. Szanujemy
innych, nawet gdy błądzą, mówimy prawdę, gdy to pomaga drugiemu człowiekowi.
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- Nie możemy mieć problemów w rodzinach, w pracy, dopóki nie wzrośniemy, bo
System przez ludzi systemowych w nas uderzy.
- Nauczyć się być świadomym, przewidującym. Bez pracy nad sobą nic nie
osiągniemy. Przez brak pracy – ciemni nas przejmą.
- Ciało fizyczne i ciało energetyczne niskowibracyjne podlegają umysłowi.
Sprawdzać:
Ile % programów systemowych na nas oddziaływało/oddziałuje
- Istota Duchowa – istota wysokowibracyjna - tu jest świadomość, która steruje
umysłem, gdy jest człowiek obudzony duchowo.
- Poziom „9” to jest za mało dla tych, co będą się chcieli ścierać z siłami ciemności.
- Umysł sięga do 150 IQ, sam Duch 145 poziomu. Zintegrowanie tego jest potęga:
świadomość+ logika=295…300 IQ
- Trzeba obudzić się jako człowiek: fizyczny, energetyczny+duchowy
poprawność:
- fizyczna
85%
- energetyczna 85%
- duchowa
85%
- Sprawdzać ile nam brakuje do tego, kim byliśmy [skala poziomów duchowych]
- Zregenerować ciało fizyczne, budzić się w Duchu i Jaźni. Ciało to nie Ja – to Moje.
- Gdy budzę się w Bogu jestem w Prawie. Dopiero pełne doświadczenie wprowadza
w świat duchowy.
- Operowanie słowem to jest operowanie wiedzą, – ale bez pojmowania tego co
mówię.
- 95% ludzi to „statyści” – to są Dusze bez Ducha – roboty (PTP). Duch w PTP walczy
o Dusze – bo im ma więcej Dusz tym jest potężniejszy i dzięki nim napędza inne
ciała. 5% to Duch, który przejawia się poprzez Duszę w tej rzeczywistości. Gdy my
zaczynamy zmieniać świadomość, zaczyna przychodzić Duch, który poprzez Duszę
zaczyna się rodzić w ciele.
- Zaczynają schodzić Prawdziwe Istoty Ludzkie (wcześniej były Indygo i Kryształowe)
i to będzie całkowita rewolucja, dlatego się mówi, że oni są inni. Oni mogą być
mądrzejsi od tych którzy ich poczęli.
- Obudzeni w Jaźni – czyli w pełni Istoty Ludzkiej
ciało fizyczne eter  coraz rzadsze wibracje  BÓG
- Pokochanie siebie – podstawa, która uruchamia wszystko. Na tym możemy
dopiero stawiać następne piętra. To jest stan w którym czujesz, że żyjesz. Muszę
dbać o innych, bo oni też są dzieckiem Boga - ale jak mogę dbać o innych jak nie
kocham siebie. Gdy pokocham siebie to pokochanie innych jest prawdziwe.
- Trzeba być Świętym normalnie, a nie w stanie szczególnym. Nie żyję relacjami z
ludźmi. Oceny mnie nie interesują. Widzę tylko człowieka, który ma kłopoty, czuje
się drugiego człowieka i mu pomaga.
- Gdy Świadomość się budzi, dopiero zaczyna się budzenie Jaźni.
- Odwaga, pracowitość, kochanie innych
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- Ten Świat dl naszego Ducha jest największą rozkoszą. Duch może odtworzyć te
stany w świecie duchowym i się tym rozkoszuje (największa rewelacja)
- Słowa Jezusa są zniekształcone we wszystkich księgach kościelnych, że nie
wiadomo o co chodzi
- Harmonia biologiczna (po urodzeniu wynosi ona 100%)
gdy jest 100% w świecie energetycznego życia człowiek jest nietykalny, nie
ima się go żadna choroba, odpiera wszystko co go atakuje: bakterie, wirusy..
- Harmonia Energetyczna (100% to jest minimum)
ciemność wchodzi w nas, gdy spadamy poniżej 100% h.e.
20-25% h.e. to jest pasmo sił demonicznych, przechodzą przez człowieka
robiąc z nim co chcą.
- Harmonia Duchowa (musi być zawsze powyżej 170%)
pow. 170% h.d. jesteśmy odporni na wejście sił ciemności z poziomów
duchowych (a potrafi być u ludzi 60-70%)
- Harmonia Boska (dzięki niej możemy kasować w człowieku to, co jest w nim
złego:
en. Przeciwna, aktywna). Jezus miał 29.000% h.d.
od 13.000% zaczyna tworzyć się Jaźń – takiego człowieka się nie złamie
- Harmonia Ojcowska zamyka całość (71.000%): Ojciec+Praojciec+PBZ
UMYSŁ – musi wierzyć w to, co robi, aby mógł w pełni wykorzystywać swoją moc.
Umysł to wiara. Gdy w grę wchodzi świadomość – mamy samorealizację, nici
same realizują cele tylko moc trzeba utrzymać.
Obszar spełniania się jest pełny, gdy się budzi Jaźń. Idzie się do Lustra
Przeznaczenia – widzi się to co chce i się to wybiera. Jest to dostępne na
niższych poziomach u człowieka obudzonego duchowo.
LUSTRO PRZEZNACZENIA – jest elementem przestrzeni Bogów. Marzenie tam i
rzeczywistość tu – jest jednym i tym samym. Nie może być tylko krzywdy dla
Ducha tam. Dobro jest ważne. W świecie duchowym nie istnieje dobro i
zło – istnieje to tylko w świecie energetycznym
Budzenie się we własnym duchu dla siebie
Duch jest tylko jednego rodzaju – męskiego.
My – to bracia i siostry, ale to, co jest w nas istotne to Wy i Ojciec
Nie można się posiłkować innymi
W Oceanie Ducha Świętego nic nie widać, bo Nicość spaja wszystko. Dopiero, gdy
ogniskujemy uwagę na czymś to, to się pojawia.
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Ustawienia w DNA, gdy wzrastamy wprowadzane są zmiany do ciała
fizycznego i energetycznego. Te zmiany zapisywane są w DNA jako wzorce.
Dzięki 7-miu chromosomom możemy te zmiany zapisać. Na to potrzeba czasu by
zapisać. Geny są niszczone dlatego się starzejemy. W Zdroju Życia proces starzenia
się spowalnia - wchodzimy tam w modlitwie . Wchodząc do Zdroju Życia codziennie,
chromosom 3-ci dodany w wątrobie naprawia dwa podstawowe zdegenerowane w
czasie życia, odtwarzając je.
- Zawężony stan świadomości – otępienie, tak Góra nazywa „umysłowych”
- Ustawienie maksymalne naszej energetyki oraz inteligencji – pozycja bociana (patrz
strona 58). Inteligencja rośnie, harmonia rośnie, świadomość przychodzi, ustawiają
się wszystkie czakramy. Przy pozycji bociana oddaje siebie Bogu. Przy 8 kręgu
otwiera się przejście w nasz świat.
- Energetyczny stan świadomości
Świetlny stan świadomości
Wznoszący (wstępny duchowy) st. św.
Pełny duchowy stan świadomości
Ojcowski stan świadomości
Boski (Ojciec+Praojciec+PBZ)

-

do poziomu 6
od 6 do 9 poziomu
od 9 do 13 [14]
od 14 do 15
od 15 do 18
powyżej 18

Są to oddzielnie istniejące w człowieku poziomy. Trzeba być non stop czystym,
to są energie, a z energią nie wygramy. Z żadną emocją umysłem z systemem nie
wygramy. Pozycja bociana odwołuje się do Boskiego poziomu świadomości w nas.
Mamy się bronić, a nie dawać się niszczyć.
Bóg Twórca odciął nasze ciała od Sił Przyrody i teraz nie są one już dla nas groźne.
Tylko ludzie zarażeni przez siły przyrody stanowią dla nas teraz zagrożenie.
- Sprawdzać czy cała nasz Istota wróciła do dawnej przestrzeni. Zamykać i
równoważyć przestrzenie, w które się wchodziło energetyczne (radiestezja).
Wyczyścić.

PROMIENIE:
4 Promienie -ma człowiek karmiczny – i nie będzie miał więcej dopóki mu ktoś ich nie
doda:
Powrócony może dodać 5
Schodzący 6
Posłany 7- 8
Gdy uruchamiamy w kimś te promienie nie oznacza to, że on z nich skorzysta. To są
wyznaczniki programów nadrzędnych, których jest, 16 – czyli tyle ile promieni.
Wprowadzając zmiany (uzdrawiając) z danego poziomu, ktoś z wyższego poziomu
może te zmiany skasować. Dlatego im z wyższego poziomu działamy tym trwalsze są
nasze działania (MOC) – tym moje działanie jest potężniejsze.
- Korona na głowie – 12 Promieni od Stwórcy, bo sam Stwórca jest 13-tym
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promieniem (w przestrzeni Boskie, gdzie powstają Stwórcy jest promień 13-ty).
- Zależy kto ile da, ale łącznie jest 16, jednak trzeba sprawdzać ile jest aktywnych:
- gdy mam wszystkie promienie aktywne w koronie to mam 10% mocy
- gdy te same promienie zaczynają się odbijać i tworzyć wokół serca – to te
same promienie mają większą moc i mamy dodatkowo +40% mocy
- potem zaczynają się wytwarzać promienie wokół ciała i jak się wytworzy taka
sama ilość promieni wokół ciała – mówimy o światłości, albo o biopolu
(możliwość korzystania z praw). To biopole przy 16 promieniach wokół ciała
daje kolejne 50%. Czyli jak się istota Ludzka jednoczy w Jaźni to ma:
10%+40%+50% = 100% MOCY (solidne działanie)
Jest to wejście z aktywnymi 16 promieniami do Złotej Piramidy zatopionej w
Duchu Świętym. Należy ona do PBZ, aby tam wejść trzeba mieć:
50% mocy PBZ
20% mocy OJCA
30% mocy PRAOJCA
czyli w imię OJCA i SYNA i DUCHA ŚW.
- Istnieją działania, które nas mogą odwieść od wyzwolenia energetycznego (celu)
jest to ILUZJA
- Czas nie ma znaczenia. POSŁANY sam dla siebie stanowi cel. Świadomość jest
cierpliwa – bo wie sama z siebie, że coś się stanie.
- Tam gdzie się pojawia niecierpliwość – umysł, który zawsze jest oparty na
zazdrości i pragnieniu – to niszczy cel, który staje się nieosiągalny.
- Tylko świadomość prowadzi do celu.
- POSŁANY musi zrozumieć, że czas nie ma znaczenia.
- Umysł wchodzi w namiętność i przyjaźń – więcej nie potrzebuje (STAN).
- Nie potrzebujemy kolekcji aut, partnerów, potrzebujemy doświadczania aut, ludzi
- Ciało, materia, ruch są zawarte w nim (Posłanym) i całkowicie wyrażone jako
skutek dla innych.
- Nie wnikaj w te sprawy zbyt głęboko, bo zostaną Ci one objawione.
- Prawdziwy człowiek jest sam dla siebie celem, a jak go widzą inni to jest ich
sprawa.
- Gdy tylko powstaje myśl – aby inni o nas wiedzieli, nas zauważyli – już jest ŹLE, już
padamy (gra umysłu)

POSŁANY:

.. to jest posłany do roboty. Ty jesteś dla nich, a nie oni dla ciebie. Jesteśmy dla
innych, doświadczamy wszystkiego w drugim człowieku: miłości, namiętności,
przyjaźni, spełnianie się w życiu. Czego mu więcej potrzeba? Śmierci! – ale On już
umarł – czyli jest dla innych. Jest połączony ze światem duchowym – cel się dokonał!
Ale kochamy Cię również za to, że jesteś - ale kochamy Cię na równi z innymi.
Kochamy Cię za to, że ciągle nam udowadniasz swa miłość i przydatność, – choć o to
nie prosimy i prosić nie będziemy, bo nie możemy. Tu nie ma wywyższania się, ani
poniżenia, tu się jest człowiekiem, czyli tym, kim się jest. Kiedy się jest spełnionym,
kiedy się jest – powstaje cisza…

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

381

Posłany musi wiedzieć, że ciało, ruch, materia są zawarte w nim i całkowicie
wyrażone jako skutek dla innych. To prawo duchowej osmozy, gdzie to, co czyste
prawe i drogocenne w zmianach, odbija się w innych cząstkach duchowych w ich
pozostałych polach i poziomach istnienia jako ich własne dążenie. Mamy być czyści.
Gdy się odnalazłeś w Duchu, czyli w sobie osiągnąłeś cel, niczego więcej nie
potrzebujesz. Doświadczaj, więc zawsze drugiego człowieka w miłości, przyjaźni,
namiętności i spełnianiu się w życiu.
Czyli jestem dla innych – odpowiedzialność się pojawiła, cel się dokonał.
- Zmiany duchowe wprowadzają zmiany energetyczne oraz fizyczne.
- Jesteśmy energetyczni i musimy te elementy wykorzystać, to, co uzyskamy dla
siebie odwzoruje się w innych ludziach. Samą informację można zapisać w
przestrzeni, jak również ja później odczytać – przekaz ten jest dla świadomości
- Są rzeczy stworzone czysto energetycznie (np. Jasna Płaszczyzna). Gdy mam moc,
mogę tworzyć takie zapisy korzystne dla innych ludzi. Jak masz Moc możesz zmienić
całą energetykę np. w kościele.
- Dajesz komuś zakodowana informację „zdrowie dla danej osoby” i ta osoba może ją
przenieść innej.
- Najpierw trzeba wyczyścić, – gdy działamy energetycznie.
- Konieczne jest wykasowanie swoich dawnych negatywnych myśli

KRYSZTAŁ ŻYCIA

….to podstawa istnienia wszystkiego. Kryształy Życia są wszędzie równo umieszczone
i nie przemieszczają się, przepływa tylko informacja między nimi – tak jak w obrazie
telewizyjnym lub ruchomych reklamach świetlnych. Kryształki zmieniają tylko swoja
wibrację – zapis się przemieszcza, ale kryształki są w jednym miejscu.
Kappa – pierwsza istota dwubiegunowa.
Mózgu Boga i w naszym wszystko jest. Gdy zamykam oczy wszystko się rusza,
ale mózg jest w miejscu, nieruchomy. To jest pozorny ruch (jak w reklamie świetlnej)
– obraz się przesuwa, ale lampki są w miejscu: był tylko przez chwilkę inny sygnał
elektryczny, który odczuwaliśmy jako barwę.
Wszystko jest zapisem informacyjnym. Duch nie istnieje, – bo go nie ma, to
jest mózg Ojca.

Dla nas to wszystko żyje, przemieszcza się, ale tak naprawdę jest to wszystko
zastoju, bo przemieszcza się tylko zapis. Dusza istnieje, bo jest energetyczna.
Atom nie jest stały, to jest wibrujący ogień. Jedna siła utrzymuje kryształ, a druga
utrzymuje kryształy w całej strukturze – to są 2 siły duchowe, a tych sił jest 5. Czyli
plus (+) i minus (+) to następne 2 siły, a piątą siłą jest WOLA – potężne
energetyczne narzędzie.
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Aby tym wszystkim poruszyć potrzebny jest i Duch i Energia – i to z nas musi
być wydobyte. Tylko Bóg i Zeus potrafi to duchowo uruchomić. My musimy korzystać
z energetyki. WOLĄ, – bo chcę- uruchamiam.
WOLA – to nie jest ludzkie chcenie, uruchamia się ona w Duchu. Siły duchowe
uruchamiają wówczas Kreację i zapis w tych atomach. Czyli wybieram scenę np.
zdrowy organ – i jest! Ale to zależy od naszej mocy. Musimy wychwycić, że te
kryształki są w umyśle Ojca i to jest zależne od nas, co wybierzemy.
WYBÓR ZAPISU  ZMIANA ZAPISU
Musimy mieć odpowiednie siły duchowe i wolę, by zmieniać.
To, czego się uczymy to jest droga otwartego serca. Wszystko jest tylko w
jednym krysztale zawarte – on jest multiplikowany. Jest jeden punkt styczny, w
którym my jesteśmy. Prawda o świecie jest jednak zastąpiona iluzją. Z każdego
punktu (+) i (-) idzie po 6 promieni: 6 do środka, – przy czym dwa 37 i 38 są
duchowo-energetyczne, a więc nakładające się na promienie zasadnicze, zaś 39-ty
jest centralnym skupieniem (*) w środku kryształu, – który zmienia zapis (dotyczy
psychiki, zdrowia itp.)
Gdy siła duchowa przy działaniu wchodzi i jest całkowita, to w środku
kryształu powstaje wybuch – i fala idzie, nie ma nic i możesz zmienić zapis. Czyli
tylko to pozwala na zmianę zapisu (*) – wyczyszczenie starego zapisu.
Gdy wprowadzamy nowe DNA to nic nie da, jeśli nie przygotujemy starego
DNA do zapisu. Najpierw uruchamiamy światło i dopiero potem możemy wprowadzać
zapisy (dotyczy zdrowia, przyszłości, psychiki, itd.) Jak już zostaje wymazany stary
zapis o chorobie – wprowadzamy nowe.
W środku powstaje tzw. „Oko Boga”, które jest budzeniem się Boskiej
świadomości w ludzkim DNA – tak zaczyna się światłość w człowieku.
Tu w tym działaniu zaczyna się REŻYSER – ten, który potrafi w czymś pomóc.
Kryształ Życia zawiera w sobie 4 elementy tworzenia, piątym jest WOLA. Gdy jakiś
organ nie ma Woli uzdrowienia, utrzyma chorobę. Gdy nad nim panuje człowiek nie
wierzący w wyzdrowienie  Woli nie ma też organ, bo człowiek jest istotą nadrzędną
– Bogiem w stosunku do organu, o ile ciało jest ubezwłasnowolnione.
Obudzenie duchowej świadomości w DNA, pozwala uruchomić zdrowienie
człowieka z poziomu programów nadrzędnych, – czyli zmiana DNA (rozświetlanie) i
wówczas możemy złamać Wolę człowieka – nawet, jeśli człowiek nie chce być zdrowy
– jednak musi być zezwolenie jego Ducha na wyzdrowienie. Ta zgoda będzie zawsze,
jeśli ten Duch będzie wiedział, że mu pomagam. Jeśli my przychodzimy z poziomu
duchowego, zawsze pomożemy Duchowi. Duch będzie to wiedział, że np., jeśli
uzdrowimy Kowalskiego, a on pójdzie jutro i zabije kogoś i pójdzie do piekła – to
wówczas nie pozwoli na uzdrowienie i to znieprawienie. Bo dzięki temu nawet, jeśli
Kowalski umrze, to nie pójdzie do innej rzeczywistości, a Duch obudzi się znowu w
innym ciele i będzie mógł podjąć kolejna próbę.
Nas naprawdę nie interesuje Ciało i Dusza tylko DUCH – robimy wszystko dla
Ducha.
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My nigdy nie możemy przekroczyć poziomu 18-tego na skali poziomów
duchowych, – bo jesteśmy ludźmi – dopóki jesteśmy w ciele. Natomiast moce
możemy uruchomić wyższe. Tych poziomów mocy jest 100 (do ZEUSA). Na skali tej
sprawdzamy, na jakim poziomie uruchomiłem działanie i na jakim poziomie
pozostawiliśmy zapis. Jeśli np. na poziomie 16, to 17-tka nam to skasuje.
Sprawdzamy:
Z jakiego poziomu działałem/ na jakim poziomie pozostawiłem zapis
Poziom trwały np. 38 oznacza, że każdy rodzaj choroby został zastopowany i nastąpi
zdrowienie. Potem sprawdzamy przyspieszenie oraz czas potrzebny na zdrowienie.
ŁAWKA ZWIERZEŃ – wchodzimy tam, rozmawiamy, prosimy Boga.
Wchodzić w przestrzeń duchową i zapomnieć o energetyce – wzrastać! Z ludźmi
wchodzić tylko w namiętność, miłość, przyjaźń i spełnianie się w życiu.
Przed działaniem uruchomić całą swoja harmonię. Nie leczymy, nie
uzdrawiamy tego, co było stare. Nasze ręce (kości) są anteną nadawczą sygnału.
Zestrajamy się z wibracja ogólną i drugim człowiekiem i przez to – to, co przez
zestrojenie jest w drugim człowieku też się budzi i tworzy w nim coś nowego
Kasujemy to, co było złe, a tworzymy na ich miejsce – NOWE.
W ten sposób kasujemy przeszłość i przyszłość. Uświadamiamy człowiekowi,
że dajemy mu moc, by skasował całe zło, które on w ludziach uczynił, co pozostawił
w przestrzeni, co posłał ku przyrodzie. Bo to cały czas żyje i cały czas psuje naszą
energetykę. Kto dużo zła za sobą zostawił (co odczyta na Księdze Życia i Śmierci) ten
wie ile nieprawości wciąż niszczy innych ludzi.
Dlatego ważne jest oczyszczenie siebie, a jak odczuje człowiek, że jest
czystym, czyż nie będzie chciał, aby inni byli czyści? A czyści będą inni wtedy,
gdy wykasujemy całe zło, które zostawiliśmy po sobie. Ale to może uczynić
tylko Bóg. Dlatego za każdym razem mamy prosić Boga, aby ślady naszej niecności i
ślady niecności drugiego człowieka w całej przestrzeni zniszczył, by zostało to
zapomniane.
Oto będzie miłosierdzie, którym będziemy przemawiać do innych, kto to w
sobie odczuje ten na wieki zostanie świętym - umożliwi Bratu, Siostrze wzrost ponad
siebie.
Nie patrz na siebie, nie patrz na tego kogoś – patrz na BOGA, który
przez Brata i Siostrę będzie szczęśliwy.
Węzeł Karmiczny blokuje czakrę serca i rozwój duchowy. Czyszczenie naszych
śmieci energetyczny jest ważne, gdyż to „uwala” naszego Ducha (nie można widzieć,
słyszeć). Czyszczenie śmieci odbywa się za zgodą i wolą oczyszczanego człowieka.
Duch to czyści za naszym pośrednictwem – za zezwoleniem oczyszczanego.
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Budzenie od wewnątrz Ducha w człowieku daje najsilniejsze działanie – z
wykorzystaniem miłosierdzia (chcę, aby ta cząstka Boga była szczęśliwa – nie ma
oceniania w miłości).
Otwieramy Kryształ i Serce się włącza i Duch się budzi i ten najwyższy –
Ojciec. Pozwalamy Mu, by stał się cud i pozwalamy, by płynęły z nas wszystkie
energie.
TECHNIKA:
Odradzanie:
- uspokoić się (poczuć spływ energii, budzimy się duchowo) „Jestem to mogę”,
budzę się, jestem cały biały, w przestrzeni jednoczę się poprzez falę z tym
człowiekiem…..
------ODRADZAMY CAŁĄ ISTOTĘ LUDZKĄ----Gdy nie ma świadomości, (sprawdzać na skali) Dusza jest odcięta – to to działanie
nie pójdzie.
Czyli nie tylko odradzamy Istotę Ludzką, ale budzimy Ducha i budzimy Duszę,
by ona wróciła i dopiero idzie działanie. W tym odrodzeniu całej Istoty Ludzkiej:
przeszłość, przyszłość i teraźniejszość jest skasowana. Obserwujemy tylko jak ten
Duch się budzi. Kasujemy w człowieku wszystko, przepromieniowujemy przestrzeń
życiową, oczyszczamy poprzez niskowibracyjne pasma osób połączonych z
uzdrawianym, blokujemy przejścia w przestrzeni i w człowieku. Zawiązujemy węzły
na niskowibracyjnych pasmach, aby nie oddziaływały ponownie na tego człowieka.
Skupmy się nad tym, aby jak najbardziej doskonale otworzyć kanał, a resztę
niech zrobi Góra.
Po tym działaniu sprawdzamy:
-

Na jakim poziomie było wewnętrzne uzdrawianie w stosunku do zewnętrznego.
Skuteczność naszego działania w stosunku do Jezusa
parametr energetyczny
parametr biologiczny
parametr duchowy
działanie wewnętrzne
działanie zewnętrzne
siłę zapisu na poziomie

Uzdrawianie:
1. Uruchamiam radość (namiętność w sobie). Rozkładam ręce, kierując dłonie do
góry, budzę się, wypełniam światłem siebie i cała przestrzeń. Poprzez Ducha
Całości jednoczę się jedną falą z człowiekiem, którego uzdrawiam lub
sytuacją.
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2. Wyobrażam sobie dobro, jakie przynoszą skutki mojego działania (radość
osoby zdrowej, radość urzędnika w okienku, radość wszystkich wokół tej
osoby).
3. Gromadzę światło i kierując dłonie w stronę osoby uzdrawianej (lub sytuację)
zagęszczam światło i wkładam w tę osobę (sytuację) powodując wybuch
kasujący całość dotychczasowych zapisów.
4. Następnie odradzam całą Istotę Ludzką kasując przeszłość, teraźniejszość i
przyszłość (złe sytuacje)
5. Następnie poprzez otwarty kanał wprowadzam nowe zapisy DNA lub sytuacji
wyobrażając sobie człowieka i kreując pozytywne zmiany w nim tego
działania. Im więcej radości w tej osobie widzę i zapisuję, tym wyższy poziom
zapisu zostaje.
6. zapisuję działanie w Śnie Ojca (w Grocie Lodowej)
CELE: (Moc obserwuje ekran myśli )
W jaki sposób funkcjonuje świadomość:
Świadomość zawsze obserwuje ekran myśli – to jest prosta podpowiedź i fakt, gdyż
Ty jesteś tutaj, a moc siedzi „na księżycu”, – czyli moc nie zna twojego języka. Ty
mówisz po polsku, a na tej ziemi używa się obecnie 6-7 tys. języków, a w całym
wszechświecie tyle, – że moc się tego nie nauczy.
Natomiast istnieje obraz. Ty pokazujesz obrazem, co chcesz. Zakładamy, że są
różne intencje – to TY zakładasz, że są intencje, ale nic takiego nie istnieje, (choć
istnieje w Prawie Duchowym). Umysł cały czas analizuje wszystkie dane, aby cos z
nich wykroić i przerzucić do przyszłości, aby to się stało prawdą. A moc obserwuje
ekran myśli. I uwaga:
Na planecie, na której jest dobrobyt, każdy ma kasę, tam non stop jest raj,
wszyscy się cieszą, tylko czasem trzeba iść do pracy. Więc oni żyją, czym….?
….Tym, co mają, bo cele są spełnione. – Więc moc obserwuje ekran myśli i się
wycofuje, bo tylko części jej potrzeba, do utrzymania stanu, który u nich jest. Oni już
nie maja celów, maja po 3 samochody, 2 domy itd. wszystko jest. Dlatego moc się
wyłącza i choć mało działa to JEST.
Tymczasem ten sam mechanizm jest u ludzi, którzy żyją z poziomu umysłu.
Jest dramat, mała wiara, ale kombinują, szukają dziury we wszystkim, chcą wyjść z
problemów, – ale na ekran myśli, co rzucają……? - Problemy! Zgadza się? – bo nie
żyją marzeniami, tylko tym co jest.
Moc obserwuje i widzi: Ooo! Szczęśliwa Baba, szczęśliwy facet – bo mają tyle
problemów ile chcą, a nawet więcej – więc wycofuje się i mówi: nie działam. A tam,
ani samochodu, ani mieszkania, ani nie wystarcza do wypłaty i kombinują jak tu
przeżyć.
Ale na ekranie myśli wyświetla się to, co jest i podpowiada mocy, – że
właściwie nic już nie potrzebują, więc ta się wycofuje.
Kiedy zaczynamy żyć marzeniami i tak jak na tamtych Planetach myślami
obracamy się tylko wokół tego co nas kręci – czyli tych 3 aut, 2 domów itd. i tym
żyjemy plus marzenia – to moc patrzy i mówi: aha! to trzeba utrzymać, a resztę
dodać – Tak działa Chrystus.
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I teraz jeden ma mniej, drugi ma więcej celów. Więcej jest wtedy, gdy trzeba
to osiągnąć, zrobić, albo się dopiero rozkręcamy. Ale tym się żyje plus to, co nas
interesuje – i to musi być. Po prostu jest i już!
Umysł się boi zmienności, bo za każdym razem musi pracować nad tym, by na
nowo schwytać człowieka. Natomiast świadomość jest płynna, to jest jedna wielka
zmienność. Wchodzisz do ODŚw. i w ogóle tam nic nie jest stałe! „Zegar w naleśnik
się przemieni i kombinujesz czy go zjeść czy czas odczytać – nawet tego nie jesteś ”.
Wykorzystaj prawdę do leczenia, do ustalania ścieżek losu i do tkania
własnego przeznaczenia. Stając się Bogiem ponosisz odpowiedzialność za utrzymanie
prawa, a więc za jego wyrażanie się w zmianach, jakie powodujesz. Tam gdzie
pełniej się przejawisz poprzez swoje słowa, myśli i działanie tam wzmacniasz prawo i
odbierasz nagrodę, jaką jest wzmocnienie szczęścia i istnienia.
Tam gdzie Naszą obecność wymazujesz – nikniesz i będziesz cierpieć. Nowe
prawo będzie obowiązywało od jutra (21.11.2010), Ale dopiero za kilka miesięcy się
w pełni wyrazi. Pracuj póki, co nad sobą, ćwicz. Otwieraj przestrzeń w PRAWIE,
modyfikuj z poziomu Ojca, ale błogosław Bogiem - ponieważ On przyjął i nałożył
pierwotne założenia.
Błogosław  to jest dotyk Boga (PRAWO). Zadziałałeś z Prawa, a zapisujesz
tylko zmiany. Całość zamykaj mocą Złotej Piramidy, bowiem i tak całość się w niej
zawarła, jej poddała i w niej wyraziła doskonałością pierwowzoru stworzenia,
istnienia, przyobleczenia (w różne formy wyrazu np. materię) i punktów w Prawie,
który wyznacza z założenia całości, a więc i samego siebie (to jest kryształ).
Jak dotkniesz Oka Boga, dotkniesz samego siebie i tego co do niego należy i z
czego wynika. Dotykając siebie, dotykasz całości. Odkrywając sekret samego siebie,
wchodzisz w Prawo – byle skupiło się całością w 16-tu promieniach wejścia, trwania i
wyjścia, które stapiają się stronami, znikając odwzorowują twój zamysł
przyobleczenia ( w imię Ojca 10% i Syna 40% i Ducha Św 50% = 100% mocy)
Zasada działania sił duchowych jest zawsze taka sama: czy na lewo,
czy na prawo (zło czy dobro), rządzi się tymi samymi zasadami. Od nas
tylko zależy, jakich wyborów dokonamy.
Ojcze wypełniam obecnością i świadomością Twoja (przy działaniu
duchowym)
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WARSZTATY - Rusinowice 21.11.2010
- Kolor niebieski jest formą Prawa. Jeśli kolor niebieski wchodzi w granat, to jest
to część Rzeczywistości i trzeba sprawdzać, czy działało się Prawem czy
Rzeczywistością.
- Mamy być Bogami we własnych przestrzeniach. Oznacza to przy każdym działaniu
rozproszenie, bo jesteśmy wszędzie, ale to jest głębsze i wchodzi się w odczucie
siebie jako czegoś innego, nawet sytuacji, ale świadomość nasza (nawet ona) nie
przyjmuje tego, a mamy się jej pozbyć. Jest uderzeniem z Góry i znowu trzeba coś
stracić. To było zapowiedziane, ale nie rozumieliśmy tego.
- Ktoś, kto jest duchowy, może ściągać informacje z Przestrzeni Boskiej, jak i może
tam stale wibrować. My mamy czysta świadomość tylko w określonych stanach
(Jezus miał stałą w 30%)
- U nas pojawia się jasnowidzenie, jasnoczytanie, jasnosłyszenie, niedługo będzie
jasnożycie, a my będziemy to kształtować odpowiednią postawą życia. Intuicja
Duchowa to jasnożycie, bo wiemy, co w życiu jest właściwe. To stan, dzięki któremu
wiemy, że wszystko jest dobrze i lepiej być nie może. W jasnożyciu pojawia się udział
czystej świadomości i ona podpowiada jak się zachować w sytuacji dla wszystkich
właściwej. Musimy nad sobą pracować.
- Eter związany jest z biologią. Energetyką wchodzimy w ciało fizyczne poprzez
Eter. To jest duchowe osocze i to należy do sił biologicznych i jak to jest niewłaściwe
to nawet Eter potrafi namieszać, zagęszcza to nasze działania. Dbać o ciało, wehikuły
nasze naprawiać.
- Miasto Rzeczywistości, ten Sen Ojca, zrobiony jest przez Boga Twórcę, Wielkiego
Reżysera. Tę reżyserkę trzeba odczuwać w sobie, patrzeć jak kształtujemy zmiany.
Wszystko można reżyserować.
- Gdy pracujemy nad sobą pojawia się samorealizacja. Ale gdy w grę wchodzi pełny
duch i część czystej świadomości, pojawia się spełnienie. Gdy człowiek spełnia się
wchodząc w obszar duchowy, to go nie ma, odrzuca wszystko i wtedy jest
spełnieniem, bo i tak jest. Nie żyje iluzją, a wszystkie cele i tak się ziszczą, ale trzeba
odczuć swoje poziomy.
Uzupełnienie do chromosomów (Rusinowice 27.06.2009)
Musimy zrozumieć, że liczy się kaliber człowieka, to, kim się jest. Dopóki nie ma w
pełni aktywnych chromosomów – my, ciągle spoglądając w lustro „widzimy siebie”
(zdaje się nam), tzn. nie rozumiemy, po co tu przyszliśmy i kim jesteśmy – nie
pokochaliśmy siebie. Dbać o ciało, bo to świadczy o dojrzałości człowieka, bo dzięki
niemu możemy doświadczać czegoś, drugiego człowieka, jednoczyć się z drugim
człowiekiem, osiągamy pewne cele. W lustrze dostrzegać się bez maski, bez
„siłowników”, czyli takimi, jakimi jesteśmy. To pozwala zrozumieć, że trzeba
panowania nad energiami. Gdy wiemy, że „siłowniki” do nas nie należą, to otwiera
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się świat energetyczny i tu potrzebna jest wiedza. Nad światem energetycznym
możemy panować dzięki fizycznym ciałom. Ciało jest wyposażone w umiejętność
ścieśniania energii.
U Duszy w Astralu jest świadomość, umysł jest wyłączony, kieruje nią cząstka
czystego Ducha i ma przepromieniowane wszystkie wibracje, czyli funkcjonuje w
sztucznym energetycznym środowisku, by nie mieć negatywnych myśli i emocji.
Sprawdzać:
sukces naszego istnienia (radość, zadowolenie) w ilu % zależne od energetyki,
a w ilu od ciała fizycznego.
Gdy panujemy nad energiami, to mamy sukcesy. Na naszej Planeciejest wojna
energetyczna. Bez zapanowania nad energiami nie ma przebudzenia w świadomości
duchowej.
- Zapisy na poziomie reguluje 4-ty chromosom, naprawia też inne. To powoduje tez
zwolnienie procesu starzenia się. Odmładzanie to przemiana.
Czwarty chromosom jest energetyczno-fizyczny, nie dostrzega się go, jest forma
pól wibracyjnych, ciśnieniem wibracyjnym, wpływającym, modelującym pola
pomiędzy cząstkami DNA, zmieniającym ich oddziaływania, czyli przepustowość. DNA
zaczyna inaczej funkcjonować. Energie poprawnie działają. Jest powiązany z
pasmami zejściowymi.
Piąty chromosom – dodany, jest duchowym odzwierciedleniem utraconej
energetyki, która utrzymywała świadomość pozwalając jej kontrolować umysł, a wiec
i myślenie. W tej chwili zmienia funkcjonowanie pewnych ośrodków w mózgu i
możliwe jest korzystanie z opromieniowywania, związany jest ze struktura ruchu. Jest
odpowiedzialny za budzenie się ośrodków mistycznych (lecą objawienia)
Szósty chromosom – pozwala Duchowi być zwierzchnikiem nad całością istoty
ludzkiej i tworzyć „Złoty Otok”
Siódmy chromosom – to zejście Boga w DNA, jest to tworzenie istoty zstępującej.
U Świetlistego działa w 80 – 100%
U Posłanego w 20%
U Budowniczego – nie działa
- Jeśli nasza energetyka w jakimś czasie trwa na niezmienionym poziomie, to się na
nim zapisuje (Twardnienie poziomów – Rusinowice 12.09.2010)
- Na jakim poziomie wibrujemy takie informacje zbieramy!
Uzupełnienie do LOFERA
Przy naszym działaniu teraz my odbudowujemy część membrany. Wibracja
płomienia wypala Pleśń Śmierci, wypala stare, wprowadza nowe wibracje
(płomień świecy).
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- Wchodzenie w obszary duchowe nie jest modlitwą. Modlitwa to praca nad sobą.
Tam jest wsparcie, instruktaż, to metoda „pieca”, a naszą modlitwą jest
„rozpamiętywanie dnia wczorajszego”, zapisywanie w DNA przemiany (nie mylić z
cofaniem się w to, co było, nie przeżywać przeszłości).
UFO rozumieją skutek, znają sposób naszego działania, ale dochodzenie do tego
działania nie jest do końca dla nich zrozumiałe. Ujmują to jako wyższe procesy.
Przekaz UFO /Jelitkowo X.2010/
„Jesteśmy grupą istot, które obserwują twoje działanie. Nie do końca rozumiemy
twoja przemianę, ponieważ nasze pojęcie duchowości nieco inne jest od twojego.
Osobiście zwracamy uwagę na potencjał energetyczny i intelektualny, które powinny
się wzajemnie unosić na jednej fali zwanej przez nas „sinusoidą odczuwania
przestrzeni”
Charakterystyczną cechą takiego podejścia wyrażanego określony parametrem
sinusoidy jest odzwierciedlenie we własnej energetyce, (czyli tworzenie kopii)
całościowego zapisu informacyjnego w przestrzeni (ODŚw), który składa się nie tylko
z informacji zawartych w ludzkich myślach, ich organach (zakrzepy DNA), ale także
składającego się z wcześniej zapisanych w przestrzeniach informacji pochodzących z
myśli ludzkich, które nazywamy „halem energetyczno-informacyjnym”. Te informacje
łączą się ze sobą, dając wzór energio-informacyjnego uniesienia, które potrafi
wpływać na ludzkie myśli. W przestrzeni wywierają skutki tylko informacje
energetyczne. Tam gdzie info jest skumulowane, zawsze będą odbijać się w
strukturze informacyjnej danego człowieka. Zapis zawsze jest na tym poziomie, który
jest najwyższy (bez względu na liczbę ludzi i czy to EJ czy EP), ale tez prawdą jest, że
te zapisy, które nie są utrzymywane energetycznie gasną, słabną.
Zwracamy Wam uwagę na to, że i sama informację można umieścić w
przestrzeni, jak i ja później odczytać, albo uruchomić odczytanie, gdy słabną
energetycznie. To samo prawo zapisu i odczytu dotyczy wartości potencjału
energetycznego, który sam z siebie, poza formułą utrzymania się nie zawiera info
przenoszonych. Wówczas można takie miejsca wykorzystać do zapisu nowych info,
ich odkodowania, a nawet przenoszenia ich czy kopiowania w przestrzenia. Gdy
mówimy o wzorcach energetycznych, o ludzkim DNA, obowiązuje tu to samo prawo.
Proszę jednak pamiętać, że nowy zapis info nie jest możliwy, jeśli podstawa
energoinformacji, czyli czynnik energetyczny, nie będzie w stanie nowej info przyjąć,
zapisać. Wtedy trzeba zastosować Moc Śmierci i Moc Odrodzenia przez
Energię Zrodzenia wykasować stare. Nie można zapisać zmian w DNA jak
nie usunie się starych błędów.
Wówczas konieczne jest wykasowanie zbędnych uszkodzonych info i
wprowadzenie na ich miejsce nowych treści, ale proces ten nie będzie poprawny o ile
kopiowanie nie dotyczy doskonałego wzorca.
Parametr duchowy, który akcentujecie, jest poprawny o ile założymy (mówimy
tu o naszym podejściu do tematu), że obejmuje kopię doskonałego lub
doskonalszego wzorca ludzkiego DNA, które jest przygotowane i umieszczone do
ściągnięcia w czystym polu energetycznym człowieka, który Wy nazywacie Kanałem
Bratnim.
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Trudno nam jest odnieść naszą wiedzę do istnienia macierzy, ale pewnym jest,
że wasza świadomość ogarnia w ten sposób ten proces potrafiąc z niego w różnym
stopniu skorzystać w leczeniu ludzi. Proponujemy Wam wprowadzać proste zapisy w
DNA, które do czwartego chromosomu są już do waszych działań przygotowane.
Zapis ich od października 2009 roku, stale emitujemy na określonych falach, które
ludzki mózg wychwytuje, gdy osiąga poziom 9 i 13 w EJ
Wasze założenia w tej materii są poprawne, choć droga dochodzenia do tej
prawdy jest dla nas zagadkowa, ale zrozumiana, jeśli całość potraktujemy jako
zachodzenie wyższych procesów psychicznych. W ten sposób nauczycie się zmieniać
nie tylko DNA, ale i zapisy informacyjne w miejscach, które maja pewien potencjał
energetyczny – emitują info, które wam nie odpowiadają
Możecie przeprogramować takie miejsca (np. kościoły) umieszczając tam info
będące zaprzeczeniem pierwotnego celu zapisu. Temat ten rozumiecie i nauczycie się
z niego korzystać. By łatwiej wam było odnajdywać się w klonowaniu info, ich
sczytywaniu, zamykaniu i wymazywaniu uruchomimy program uniwersalny, który tę
zdolność wam zaktywizuje (już zrobiono).
Nie wiemy jak to się ma do pojęcia i odczuwania Prawa, bo wciąż odnosimy
zachodzące w was procesy do procesów psychicznych, ale widzimy tu zgodność z
naszymi działaniami, co ujmujemy jako rozwijająca się w was prekognicją. Ważne, że
oba pojęcia, oba podejścia są w swej skuteczności tym samym.”
Ciało Fizyczne i Energetyczne powinno być ustawione (przygotowane) na
przyjęcie Ducha. My dotychczas odcinaliśmy się od Ciała Fizycznego, oddawaliśmy je
sobie. Należy je uzdrowić i jest extra i dobrze w nim być, a gdy i energetyka jest
ustawiona, wtedy Pasma Boskie i Duch się budzi
Przekaz:
„Jest w Was coś, co jest czymś pokutnym w was, co pokutuje. Jest w Was, Wasz
osobisty wzór, ciągle widzicie się, nawet z poziomu świadomości, jako coś
oddzielonego od świata. Nawet wtedy, gdy mówicie o rozproszeniu i jedności,
akcentujecie siebie. Bóg siebie nie akcentuje. Chcąc odczuć Jego, musicie wszystko
stracić. Musicie odczuć Ciało Fizyczne, energie, musicie odczuć Ducha, musicie
przestać istnieć, by odczuć to, co poza Wami, poza tą jednostkową strukturą, poza
tym jednostkowym polem, doświadczeniem we wspólności istnieje. Inaczej cały czas
będziecie patrzeć oczyma. Proponujemy wam taki eksperyment – za chwile
znajdziecie się na stole operacyjnym, ale Wasza świadomość zostanie przeniesiona
do świadomości istoty operującej.”
Modlitwa 1
Znajdujemy się na stołach operacyjnych, ale nasza świadomość zostaje
przeniesiona do świadomości istot nas operujących. Będąc w nich widzimy siebie
(UFO nas operuje). Ciała – takie flaki.
My nadajemy ciału wartość, uszlachetniamy je.
Mechanizm patrzenia, uzdrawiania organów jest inny niż w świecie materialnym.
Zwraca się uwagę tylko na pewne struktury w ciele i je się naprawia, a one
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naprawiają stara strukturę fizyczną. Chodzi tylko o wybrane elementy, które decydują
o wszystkim. Czyli jest „coś” między energetyką a ciałem, co decyduje o zdrowiu.
W UFO-ludziach biologia sama zachodzi, jest niezależna. Energia ciała, która
nie jest energią, jakby energia ucieleśniona - fantom, która sprawia, że przy
właściwym uruchomieniu ciało musi być zdrowe.
Ważna
jest
temperatura, gęstość ciała
oraz
przewodność
energetyczna, czyli jakby przepustowość dla energii tez elektromagnetycznej. Gdy
nie żyjemy swoim życiem, to ciało choruje.
Wypełniają nas czymś, co jednoczy nas ze wszystkim. Ciało biologiczne staje
się lepiszczem, czymś co spaja Ducha z Ciałem Fizycznym. Dzięki temu Duch potrafi
się pełniej w ciele fizycznym przejawić. Ciało fizyczne nie będzie już opornikiem, ale
katalizatorem dla ducha.
Przewodność energetyczna ma 4 stopnie zwane projektami, które są
wstępnym założeniem dla przejawiania się ciała fizycznego. Ów projekt jest
założeniem Architekta, który funkcjonuje jako trwała budowa. Może być zmieniany,
mówią o naniesieniu poprawek za życia. (czas eksploatacji ciała fizycznego). Jest też
jeden zapis anonimowy, który motywuje do pracy nad projektem, umożliwiając
naniesienie na nim pewnych zmian w granicach 20%.
To jest dla nas cudowny dzień, ponieważ to, co poznawaliśmy, dzięki temu, co
się stało w Świeradowie, pozwoliło nam budzić się na takim poziomie, na jakim
budzicie się Wy. Musimy jednak przyznać, że zachodzące w nas procesy są
doskonalsze niż w was, a to, dlatego, że jesteśmy biologicznie doskonalszą od Was
formą „
- koniec przekazu od UFO –

Z ich punktu widzenia będziemy patrzeć na nasza energetykę, na naszego ducha.
To wiwisekcja.
Nasi – Góra: tymi samymi zmianami jest wejście Ducha w działaniu
onirycznym (sennym). Należy tylko sprawdzić, jaka siła duchowa ów Ojcowski sen
zmienia. Gdy ten moment (element?) zostanie uwzględniony, można go dopisać jako
wartość piątego stopnia projektu. Sam zaś 5-ty stopień projektujesz symboliką, który
nie odnajdzie się w materii. Chodzi o to, że ten 5-ty stopień (duchowy) to wejście
Ducha Świętego. To wejście, obudzenie się DŚw. Poprzez fizyczność, ale aby tak się
stało owa fizyczność musi być w Duchu przejawiona, a więc być przepustową dla
jego objawienia się, o czym decyduje zespolenie, jakie możemy odczytać na skali
procentowej, gdzie 70% oznacza maxa dla istoty doskonalącej się (Jezus miał 30%,
Świetlisty w ciele 40%, Świetlisty w Duchu 70%)
Gęstość ma 3 stopnie:
- pośrednia do 30%
- zagubiona do 65%
- aktywna do 95% - przy tej gęstości biologicznej ciało zaczyna samo
żyć, przejawienie się ciała biologicznego w materii
(fantom energetyczny)
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Temperatura ma 3 procesy:
- zaniku – wejście i wyjście
- zborności – wejście i wyjście
- akceptacji – 100% temperatury i ciało samo się uzdrawia. Dopóki się
nim przejmujesz, dopóki nim żyjesz, dopóki stanowi dla
Ciebie wartość nadrzędną, dopóty nim sterujesz, na nie
wpływasz i je zabijasz (ciało), tłumisz. Porzuć je, żyj sobą,
a ono samo się odtworzy
Przewodność jest pełna lub zawężona. Tu jest tylko dążenie i od 100% w
górę jest pełna duchowa i pełna energetyczna przepustowość.
Pełna przepustowość energetyczna umożliwia od strony energii wejście ducha.
Ta przepustowość jest podwójna:
- od 0 - 100 parametr Ducha
- od 100 – 0 parametr energetyczny
jeden i drugi umożliwia albo pełne przejawienie się energetyki, albo pełne objawienie
się Ducha (a chodzi o objawienie się ducha)
Sprawdzać:
Jaka przepustowość była, a jaka jest

SKALA – Port Komunikacyjny
Skala, od której należy odczytywać człowieka, który do nas przyszedł, czym do
nas promieniuje, to komunikacja między dwojgiem ludzi.

Opis skali:
„0” – Obojętność (my nie możemy być dla nikogo obojętni, bo to jest chłód, który
nie może być zawarty w kimś, kto mówi, że się odnajduje w sobie).
Obojętność to jest szambo energetyczne. My mamy kochać, czasem musimy
komuś „przywalić” – bo jest niebezpieczny, ale robimy to dla jego dobra, by
się nie znieprawił i nie był tym obciążony.
„1” – Akceptacja – to znaczy, że zaczyna się komunikacja z tym kimś. Nie ma
żadnej komunikacji z kimś poniżej „1”. Tu zaczyna się dialog, wymiana zdań,
ktoś stara się przyjąć nasze słowa – i to jest ważne. Nie ma odrzucenia.
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„2” – Szacunek – istotne dla pełnej komunikacji. On zawierza Wam, przyjmuje, że
to
co mówimy powinno być prawdą, ponieważ szacunek oznacza iż tak naprawdę
pozytywnie odnosi się do naszych doświadczeń, albo mniemania o tych
doświadczeniach. Łatwiej jest do tego kogoś dotrzeć i możemy sobie pozwolić
na więcej – nawet na reprymendę, kiedy usłyszymy z góry taka podpowiedź –
bo to do niego dotrze, zapisze się i później to przetrawi.
„3” – Rozumienie – człowiek rozumie to, o czym mówimy, bo on to łapie,
przyjmuje.
Może z pewnymi rzeczami się nie zgodzić.
„4” – Podobanie się – rozumie i dodatkowo w grę wchodzą fluidy, fajnie nas
odbiera. To jest coś, co łączy, co działa.
„5” – Jednoczenie – na poziomie komunikacji mówimy o tym, że ludzie są bardzo
sobie podobni, nie tylko się rozumieją, podobają, ale zaczyna się prawdziwa
zażyłość.
„6” – Kropelka marzeń – tu nawet nie trzeba dyskutować – to jest cud istnienia w
drugim człowieku
Wartości ujemne na skali:
„-1” – Niemiłość – ktoś, kto dla nas jest niemiły, może się uśmiechać, ale traktuje
nas wrogo
„-2” – Niechęć – w zdaniach, przerywnikach, pytaniach słyszymy i odbieramy, że
ten ktoś nas nie lubi
„-3” – Wrogość Energetyczna – aż kłuje taka osoba. Nie ma z nią dyskusji.
Cokolwiek będziemy rozbić, będzie to torpedował,
„-4” – Wrogość Duchowa – jakby mógł to by wam „krucyfiksem: w głowę
przywalił, wbił w plecy i wyszedł, ale nim to zrobi chciałby, abyście na jego
korzyść podziałali. To są wyrafinowani ludzie.
„-5” – Zaprzedawanie – jakby mógł to by was sprzedał złu. Zanim was sprzeda
weźmie w niewolę. Kombinuje jak może, aby Was załatwić: słowem, energią,
ruchem.
„-6” – Śmierć – jak nie wyciągnie pistoletu by was zabić, to kombinuje jak was
spalić, wykorzystać. Tu działają potężne moce duchowe, tu już nie ma
człowieka. A tam gdzie działają moce duchowe jest cisza – wiec jest spokój,
opanowanie, chłód (obojętność), ale to jest pułapka. Jak wyjdzie zobaczymy
dopiero jak moce nam poszły w dół, jak nas załatwił energetycznie.
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Ta skala jest podsumowaniem wszystkiego, w czym moglibyśmy sprawdzać
człowieka. Ktoś może być dla nas w uczuciach, na „3” – czyli koleżeństwo, a tu może
wyjść wrogość energetyczna. Bo uczucie, które teraz do nas leci jest tylko cząstka
całości. Tu zbierasz całego człowieka w komunikacji ze sobą.

JAŹŃ – to jedyne narzędzie utrzymujące kontakt z czystą świadomością.
Przekaz:
„tak jak człowiek duchowy, tak w każdym z Was istnieje, żyje, rozwija się człowiek
energetyczny”.
Człowiek Duchowy ma 15 poziomów i 3 dodane z Góry tj. 16, 17, 18. Nie ma
tych poziomów jak Góra nie wspiera. Energetyka ma 8 poziomów, w którym dopiero
ósmy jest polem – niebem zrównoważenia energii kosmicznych (tu mówimy o
energetyce i też musi być pewna harmonia). Gdy któryś z Was osiągnie ten poziom,
będzie mógł lewitować, materializować, wzbogacać pasma energetyczne innych osób
o walory duchowe będące pomostem łączącym Jaźń ze Świadomością.
Jaźń jest pozbawiona osądu błędnych koncepcji i częścią umysłu, która
nazywacie logiką, nadając jej wartość umiejętnego łączenia informacji. Tymczasem
potrafi ona z zadziwiająca skutecznością operować pasmami energetycznymi mocy
pod dyktando ducha. Bez Jaźni nie sposób zapanować nad energetyczna
rzeczywistością, choć można o niej niemal wszystko wiedzieć. JAŹŃ – to człowiek
umysłowo świadomy.
Nienagannie czysty energetycznie i duchowo człowiek korzysta na równi z
jaźni zespalającej go z fizyczna i energetyczną rzeczywistością, jak i czysta
świadomością, będącą atrybutem ducha, łączącym człowieka z istota Wszechrzeczy.
Jaźń umiera, gdy skołtuniony emocjami umysł tonie w niskich wibracjach
energetycznego niepowodzenia (w niskich wibracjach jaźń nie istnieje). Za każdym
razem, gdy zaglądasz w niechcianą przeszłość (emocje) bez udziału
świadomości, zamiera Twoja jaźń i Ty idziesz w zapomnienie jako istota
świetlista. Dlatego zawsze ostrzegamy, by nie wchodzić w przeszłość nie radosną,
nieszczęśliwą i zagubioną, gdyż tracą się cele i sam człowiek. Gdy kierujesz się
zasadami duchowymi, gdy świadomość podporządkowuje sobie logikę, zawsze jaźń
jest otwarta na nowe zapisy, na kodowanie i ma właściwe z dystansu postrzeganie
rzeczywistości.
Są cztery poziomy budzenia się jaźni:
I.
II.
III.
IV.

Jaźń zagubiona – ma 6 podpoziomów
Jaźń odnaleziona – ma 3 podpoziomy
Jaźń pełna, promienna (tu już zaczyna się światło) – ma 4 podpoziomy
Jaźń prosta – ma 5 podpoziomów, ale można zostać na trzecim. Gdy
udział świadomości przekracza 70%, jaźń scala się z nią na zawsze, to
człowiek nie jest w pełni odnaleziony w prawdzie. (jeszcze ego)

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

395

Poziomy Energetyczne – można podnieść z poziomu umysłu, ale wszędzie
wymagana jest równowaga energetyczna, czyli panowanie nad swoja energią.
Energie są różne i nie ma znaczenia, z jakiego rodzaju energii korzystamy (czy EJ czy
EP). Wszystkie budują i wszystkie mogą cos stworzyć. Zależy, do jakich energii
należymy, takimi się posługujemy.
Istnieje 8 poziomów energetycznych – one określają nasz potencjał
energetyczny (skala z Głębią):
1. martwy – tu człowieka warunkują wrogie emocje (dla nas go nie ma)
2. pasywny – zawieszenie w pasmach niemocy
3. topienia – odpuszczają czarne klamry wrogich energii (pozbywamy się
naleciałości tego co nam wrogie, jesteśmy czyści)
4. uchylonych płatków – człowiek otwiera się energetycznie
5. wzbierania wód – oznacza , że na tym poziomie, jeśli nie mamy jeszcze
pełnej mocy energetycznej, umiejętnie potrafimy zgromadzić ładunek
energii do działania:
a. tu możemy w 100% korzystać z pomocy sił przyrody
b. Duch ludzki daje do 80% energii
c. Prawo zawarte w Macierzy – do 60%
d. Wsparcie istnień i sił duchowych 20-40%
e. sam człowiek – do 20% mocy na tym poziomie.
Człowiek czysty, czyli doskonały energetycznie, potrafi wejść sam w ten
poziom, ale musi być w harmonii. Czyli każdy z nas, poprawnie to
wykonując, poziom ten zaliczy
6. ścieśniania energii – posiada 3 podpoziomy. Jedna siła sprawia, że te
ogniska energii (+) i (-) w krysztale, cały czas są w tym samym miejscu –
to jedna siła: duchowa. Jest jeszcze druga siła duchowa, która całe
kryształki utrzymuje między sobą – to siły, które rządzą Wszystkością:
kryształek w sobie i kryształek z innymi kryształkami to 4 siły: 2 siły oraz
(+) i (-) = 4 siły. Jest jeszcze 5 siła, ona steruje energią – jest to WOLA.
Jak masz wolę, to potrafisz zgromadzić ładunek energetyczny, uruchomić
siłę duchową lub silę energetyczną. Wolą uruchamia się ładunek, bo
ściskasz ten kryształek, siły duchowe puszczają i energie lecą zgodnie z
wolą, ale musi być myśl konkretna, bo musi powstać zapis energetyczno –
informacyjny, by to „tu” odzwierciedliło się we wszystkim. Z poziomu ducha
działasz na jeden kryształ, a on się odwzorowuje we wszystkim. Siła
energetyczna musi się objąć więcej. Tu są 3 poziomy
a. ścisk
b. zaginanie przestrzeni
c. uwalnianie sił duchowych – one odstępują i my możemy zapisać
swoje (tu może ich uwolnienie dorównać działaniu sił duchowych, aż
do poziomu Aniołów). Prosty człowiek będąc w harmonii może
zadziałać na materię. To odpowiada poziomowi 41 – Jezusa.
7. wybuch – z poziomu duchowego wybucha tylko w jednym krysztale i to
jest przenoszone na wszystkie, które utrzymują zapis. Jest tu całkowite
uwolnienie energii, bez udziału sił duchowych, które w ODŚw śpią
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obserwując jedynie ruch energii. To jedyny stan. Ludzka myśl tak potrafi
pokierować energią – sama stworzyła pożądane zmiany w świecie
materialnym. Trzeba skupić się totalnie na działaniu, dążeniu, osiąganiu
równowagi absolutnej. Połączyć fizyczność, duchowość i energetykę
razem.
8. stan upojenia – gdzie materia staje się stanem płynnym, podległym woli
Ducha. Obudź swoja istotę energetyczną, ale uważaj, byś nie pomylił
energii ekspresji z niskowibracyjnymi emocjami (otwiera się kanał dla sił
ciemnych). Gdy harmonia energetyczna i ekspresja energetyczna się
zrównoważą, jesteś w stanie mocą być przeładowany, ale jej nie ulegać
(przeładowanie
energetyczne
jest
bardziej
szkodliwe
niż
niedoenergetyzowanie). Gdy ekspresja energetyczna jest w Locie Orła, w
harmonii energetycznej, w zatrzymaniu – czyni cuda i się módl, by inni
poszli Twoim śladem. I nigdy, przenigdy nie budź swej istoty
energetycznej przy małej harmonii ekspresji, bo umysł
wykorzysta ten potencjał do rozbudowania emocji, które Cię
pochłoną, a nawet zabiją, gdyż utrwali się w Tobie model
egzystencjonalnej ekspresji (jest to tak silne, że ty nie stworzysz, ale
zmienisz siebie). Niskie wibracje, emocje złączą się z myśleniem i
wpadniesz w obłęd, samoiluzję – TAK PADAJĄ NASI.

TRUPY I ŚMIECI
Trupy to to, czym byliśmy, to się przypomina, wchodzi w człowieka i dochodzi
do opętania.
Śmieci to nasze brudy z przeszłości, ze wszystkich lat (wcieleń też)
poprzednich, bo czyniliśmy dużo zła.
Umarli zło zabrali ze sobą (to, które im wyrządziliśmy też). Cienie przeszłości
mogą to przypomnieć, co inni zabrali ze sobą do grobu (nasze zło). To na nas
oddziałuje i ogranicza nasze wzrastanie. Jeśli Bóg nie udzieli swojej pomocy, człowiek
nie jest w stanie tego wyczyścić (działa Prawo Łaski). Jak jesteśmy w Bogu, prosimy
dla siebie i dla innych, by to zostało wykasowane, bo działa negatywnie na wszystko
– na nasze przeznaczenie, wzrost, sukcesy w życiu. Czasami te śmieci mogą być tak
silne, że uniemożliwiają funkcjonowanie. Trzeba te śmieci zlikwidować:
Zobaczyć śmieci – świeca w ręku i palić. Naprawić Księgę Życia i Śmierci. Trup
jest w każdym człowieku w mniejszym lub większym stopniu. Pośród naszych potrafi
być wykorzystany do łamania człowieka, a przez niego innych ludzi. Trupa ożywia
Ego, Głód Autorytetu, Głód Mocy (coś, czego się nie przepracowało). Przypomina
się to, co chcemy zapomnieć, te mechanizmy, którymi niszczyliśmy innych ludzi.
Człowiek działa jak w opętaniu. Obudzenie Trupa to skutek nie przepracowania: od
pokochania siebie …….). Przeszłość nie zniknęła w nas, umysł istnieje. Jak wracamy
do przeszłości to i do starych zapisów.
Jest technika jak pozbyć się Trupa – Opiekun podpowiada każdemu z nas
indywidualnie technikę i to działa. Jak sprawdzać Trupa?
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„Lustro prawdy o sobie samym – to jest jeden trup. Tam zobaczymy trupa
dawnych przekonań, dawnej mocy i przyzwyczajeń, dawnego ukrytego nas, którego
przywołujemy(często podświadomie) w chwili naszych słabości. Czasem potrafi
przejąć nad nami kontrolę , choć tak naprawdę sami go przywołujemy, zwłaszcza w
niemocy i przy potrzebie nasycania się mocą i ważnością (głód mocy i autorytetu).
Siły przyrody są zagrożeniem, bo do nich należą ciała i przez nie łatwo
wchodzić. Jesteśmy z nimi bardziej powiązani niż z siłami ciemności.
Janek: nic nas nie jest w stanie zaatakować, jeśli jesteśmy czyści i nie mamy obaw,
że nas zaatakują.
Żywo-umarli – istoty sprowadzane z innych światów, które były człowiekiem,
ale to jest inna forma. Niby są człowiekiem, jeszcze nie umarli – jak Atlanci. Niszczyli
Dziuple. Opanowują ludzką energetykę.

Uzupełnienie do poziomów duchowych
„Wszyscy są we mnie mocni” – mówi ZEUS.
ZEUS to autentyczne przejawienie Boga w najniższej postaci. Do ZEUSA należy 9000
cywilizacji, z tego 30% odzyskanych. Między poziomami 70-79 pojawia się Promień
Boski, tu pierwszy raz człowiek ma cały czas wsparcie Boga Twórcy. Jego część jest
w człowieku. Człowiek jest wypełniony duchem własnym i boskim – Boga Twórcy.
77-99 na tych poziomach oddaje się ciało boskie – najpierw dążymy by je mieć, a
potem oddajemy dla całości. ZEUS jest we wszystkim. Wchodzi okresowo w
doświadczenie człowieka.
Sprawdzać:
do jakiego poziomu mocy weszliśmy w uzdrawianiu, na jakim poziomie byliśmy
w chwili szczególnej, bo i z tego poziomu działaliśmy
a. ile promieni w pełni w nas działa
b. dokąd sięgamy
c. sprawdzać (na skali 1-100) cała nasza strukturę w jaką harmonię
wchodzimy
Mamy ciała:
1. Boskie 2. Duchowe 3. Energetyczne 4. Biologiczne 5. Fizyczne
ad.5. Wartość Ciała fizycznego – do poziomu 13 (nie przekroczymy tego), ale
harmonię możemy mieć do poziomu 15 (w działaniu sięgamy wyżej).
ad.4. Ciało biologiczne (fantom) – do poziomu 15, harmonia do 18
ad.3. Ciało energetyczne – do poziomu 30, harmonia 41
ad.2. Ciało duchowe – do poziomu 78, a harmonia do 100 – czyli w Duchu można
dotrzeć do ZEUSA.
ad.1. Ciało boskie – do poziomu 100, a harmonia zamyka Koło (kasowanie starego,
powołanie nowego – Śmierć Zrodzenia.
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Mamy 4 siły uzdrawiania: 2 siły duchowe, dwie cząsteczki energetyczne (+) i (-) i
Wola do uruchamiania tego, co chcemy. Wola uruchamia energie.
Ważne jest nauczenie się pewności. Jak jest pewność i nie słabniemy, to
zapis zostaje utrzymany.
Janek: należy zwracać się do Ojca: „Ojcze pozwól, że …(oczyszczę, uzdrowię) w
Twoim imieniu.
My i Ojciec w działaniu to jedno. Wzrastamy duchowo, nabieramy pewności, że
jesteśmy dziećmi Ojca.
Sprawdzać:
- w ilu % zapisali w nas Rzeczywistość
- w ilu % zostanie zapisana w nas Rzeczywistość
Rzeczywistość jest ponad Prawem, czyli Prawo już trzeba mieć w sobie, żeby się
rzeczywistość zapisała.
Modlitwa 2:
- Energia Zrodzenia staje się destrukcyjna dla starego
- Bardzo ważne jest posługiwać się Wyższym Prawem.
- Działając na zdrowie, na odradzającego się człowieka, działać też na jego
„zewnętrze” i dokonywać zapisów w przestrzeni, bo wtedy przestrzeń nie
likwiduje nowego.
- Pojawia się Matka Boska – możemy już dokonywać zapisów w ODŚw. kanał Bratni
tak jest przygotowany, że silniej oddziałujemy na „zewnętrze”, wzmocnione są
zapisy.
- Oddaj Duchowi Św. to co do niego należy, oddaj Bogu to, co do Niego należy, a
zabierz dla siebie to, co do ciebie należy.
- Oddajemy Bogu to, na co mamy odwagę lub całą nasza istotę, zapis naszej istoty,
by On zrobił z nami to, co uzna za stosowne (wolę, dyspozycyjność).
- Pojawił się Orzeł – dajcie sobie wolność. Zrozumcie, że jesteście wszystkim na
Ziemi, nie ograniczajcie się. Stawiacie przeszkody, bariery a Ja wciąż przy Was
jestem. Otwórzcie się na mnie, wzlećcie jak Orzeł.
Sprawdzać:
W ilu % możemy blokować Siły Przyrody – Duchy Otwarcia i
wprowadzać zapisy. Najlepiej oddać Ojcu i słuchać podpowiedzi Góry
jak to rozwiązać.
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Przekaz: Punkty szczególne
Nie można zmienić przeznaczenia, jeśli się w nim nie uczestniczy (tzn., że
energie, wartości duchowe muszą ku temu zmierzać, każde w odpowiednim czasie).
Nawet Bóg jest w stanie zrobić to tylko wówczas, gdy o nim śni. Nic, co nie zostało
poczęte w idei, w prawieczny w działaniu zmienionym być nie potrafi, dlatego tak
ważne są nici czasu, jakimi się zawiązuje przyszłość lub w nią wnika, dlatego tak
ważna jest Moc, dzięki której wpływa się na podporządkowanie sobie w punkcie
węzłowym innych nici czasu.
Dlatego tak istotnym są wydarzenia dla was przygotowane i właściwe ich
odczytanie i na czas zadziałanie (sprawdzać czy zbliża się punkt węzłowy, by go nie
przeoczyć). Są punkty dotyczące czasu i przestrzeni, jak i takie, które czas i
przestrzeń mają zawarte w sobie. Sprawdzajcie ile punktów węzłowych się
zbliża, by nie przespać zmian, jakimi możecie po swojemu ukształtować swoje
przeznaczenie. Ponieważ obowiązuje nas PWW, starajcie się dostrzec, czy w
pojawiających się w głowie scenach, czy w powracających myślach ma swój udział
świadomość, bądź wewnętrzne przymuszanie do rozpamiętywania sprawy
podkładanej przez Czystą Świadomość, czy też jest to zwyczajna gra umysłu
próbującego ogniskowaniem uwagi na różnorodnych sprawach ograniczyć wasze
wibracje.
Ten, kto wiedziony intuicja odkryje punkt węzłowy, może weń wejść
i zmienić swoja przyszłość. Baczcie tylko, by zmiany były duchowo
uzasadnione, a nie energetycznie wymuszone przez PTP.

Są trzy rodzaje punktów węzłowych:
- przemienne - które posiadają kilka pokładów, przez co wiele osób uczestniczy
poprzez nie w kształtowaniu wspólnej przyszłości
- zmienne – gdzie ilość wejść do punktu jest bardzo ograniczona i jedna osoba
może tu wiele zmienić
- trwałe w czasie – mogą być łatwo zawiązujące przyszłość, a także będąc
wyraźnie czytelnymi dla innych , mogą być wykorzystane do tworzenia
zmian, które mogą być przeciwne efektom wynikającym już z
pozostałych zdarzeń (punkty są czytelne, pojawiają się dodatkowe siły
ludzkie, cienie itd. co wymusza zwiększenia w nas mocy do osiągnięcia
celów).
Tak dla przykładu sprawiedliwa kara może być obrócona i wykorzystana do
niszczenia tych, co ją na kogoś nałożyli. W tym kontekście każde wydarzenie może
być przyczyną postania antywydarzenia. Ta prosta zależność nie dotyczy punktów
przemiennych, wielowarstwowo kodujących rzeczywistość, gdyż trzeba by było mieć
ogromną ilość nici czasu, by utrzymać ów punkt w stałej synchronizacji z pokładami
rzeczywistości, aby nie powstały lustra czasu, czyli antywydarzenia. W taką moc jest
wyposażony jedynie Posłany, ale i On nie zawsze rozumie czy odczuwa mechanizm
zawiązującej i zmieniającej się przyszłości”
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Nie przegapić tych momentów, być na nie przygotowanym (np. w nocy Nasi
zabierają nas na budzenie się).
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Warsztaty – Katowice – 04.12.2010
Naszym kardynalnym obowiązkiem jest dbanie o ciało fizyczne – sport,
właściwe odżywianie itd. gdyż to blokuje przepływ energii i działanie jest
nieskuteczne.
Jest jeszcze nauka zaradności życiowej, czyli pracowitość i lenistwo, odwagastrach. To oznacza budowanie się tu, w tej rzeczywistości, to otwarcie się na obszary
duchowe i to oznacza, że mamy możliwość korzystania z wiedzy z „tamtych
obszarów”, wykorzystania wiedzy do tego, by być człowiekiem. To zrozumienie, jak
działa Moc Duchowa, Energetyczna – a nie każdy potrafi to przełożyć na tę
rzeczywistość
- Tylko 5% istot ludzkich ma tu Ducha
- Węzły Energetyczne – potrafią ustawić nam całe życie. Nie tylko wzmagają cele,
blokują różne rzeczy. Są fenomenem, dzięki którym i zorientowaniu się w
punktach węzłowych, można doskonale odnaleźć się w kartach swojego życia i
wszystko planować.
Należy być czynnym duchowo i reagować, gdy nadchodzi info o punktach węzłowych.
Grota Śmierci w Zbrojowni – to jeden z artefaktów, który można wykorzystać, jest
w nas zawarty. Tam pozwolić przepływać przez nas pasmom, żeby odczuć, jaki jest
stosunek sąsiadów (otoczenia) do nas, jakie są energie zgromadzone, bo czasem ten
chaos w nas znika. Związane jest to z intuicją duchową.
- Modlitwa to rozpamiętywanie dnia wczorajszego
- Medytacja z umysłem też jest wskazana, bo stosuje się tu wyciszenie umysłu.
Chodzi o obniżenie niepokoju, czyli podniesienie wibracji, a wtedy światło jest w
nas, bo niknie zgiełk.
- To, co było, nie znika z naszego życia, ale trzeba być cały czas w świadomości, a
dokonamy właściwych wyborów.
- Iluzje są nałożone na nasze życie i trzeba mieć odwagę, by je ujrzeć. Gdy
zaczynamy kochać, współodczuwać – iluzja znika. Prawda o naszej duchowości
staje się tak silna, że wyznacza energetykę, jesteśmy prawdziwi. Uczymy się
prawdy o nas, uczymy się człowieczeństwa, ale trzeba dużo pracy nad sobą. Pewna
iluzja nałożona jest na ten Świat. Gdy wchodzimy w doświadczenie, iluzja znika.
- Energetycznie tym co robimy, naszymi wyborami wyznaczamy sobie miejsce po
śmierci. Trzeba mieć kontakt z Ojcem, by przestrzegać prawa. Iluzje nałożone są
przez odcięcie nas od Ojca.
- Wchodzenie w stanu od pokochania siebie do „9” to jest modlitwa, to jest
odkrywanie siebie, a jak siebie to i drugiego człowieka.
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- Osamotnienie to stan braku uczucia innych ludzi.
- Jeśli wibracyjne ustawienie człowieka jest właściwe, wtedy Duch może się
przejawić, wtedy świadomość może się budzić
- Bogowie bawią się w życie
- Im jesteśmy wyżej duchowo tym jesteśmy bliżej prawdy,
- Rozwój duchowy zaczyna się dopiero, gdy budzimy się w sobie
- Otaczać się ludźmi, którzy są nam bliscy. Wtedy pracując nad sobą ich energetyka
nam pomaga, podnosi nas,
- Trzeba się regenerować fizycznie i duchowo
- Podświadomość to zapis wszystkich stanów emocjonalnych w nas
- Oczyszczać się po działaniu np. przez rozproszenie się. Przy różnych działaniach
zamknąć działania przez wycofanie całego siebie, przez oczyszczenie się. Zerwać
pomosty, z przestrzeniami w które się wnikało. Czy dotykamy chorego, czy
przebywamy w przestrzeni nawiedzonej, to jest wibracja z którą się łączymy i trzeba
to wykasować, bo po jakimś czasie możemy „padać”, bo zostawiliśmy ślady i jeśli
przestrzeń przejmie znów zło, to wchodzą w nas i mogą nas zniszczyć. Poza tym
ważne jest „prawo pierwszego dotyku” i może spowodować nasze „sypanie się”.
- Otwarcie przestrzeni ma 4 parametry zwane sposobami zamykania:
1. Przyjęcia
2. Kontaktu
3. Wejścia
4. Wyjścia
gdzie parametr wejścia i wyjścia stanowią o zakresie absorbcji nowej przestrzeni. Tu,
bowiem można zostawić część swojej energetyki, przez którą pewne siły mogą
oddziaływać na osoby eksperymentujące z przestrzeniami.
Dlatego tak wiele zawirowań powstaje podczas wnikania, badania, analizowania
przestrzeni nawiedzeniowych.
Po wyjściu z przestrzeni zawsze należy sprawdzić, odczuć czy cała nasza
istota wróciła do dawnej przestrzeni. Nawet zostawienie 1/100 w drugiej
przestrzeni może zakończyć się tragicznie, gdyż jest to równoważne pozostawieniu
pomostu między dwoma światami (i tędy idzie atak). A więc sprawdzamy przestrzeń i
to zmieniamy. Gdy taki człowiek słabnie energetycznie, co może się zdarzyć nawet po
latach, ciśnienie energetyczne po drugiej stronie pomostu może okazać się większe,
przez co siły z tamtych obszarów bezproblemowo schodzą w osobistą przestrzeń
człowieka jak i przestrzeń okalającą, modyfikując ją na swój sposób.
- Pozbierać się i poblokować to, w co się wchodziło, gdzie się działało. Czyli jak
chcemy gdzieś wnikać, to od razu po działaniu to zmienić.
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- Żyć tylko sobą, a nie problemami innych
- Mistrzowie Dalekiego Wschodu to Adepci
- Jezus jest teraz Objawiony w Ciele, będzie tu kilkaset lat. Jak się obudzi Jego Moc,
będzie obecny fizycznie, Schodzi jako Orzeł, jako Łabędź.
- Ważne, by energetyka była stabilna
- Jaźń to świadomość połączona z podświadomością, korzystająca z logiki
- Gdy my działamy musimy osiągnąć pewną moc (w oczyszczaniu, uzdrawianiu,
pomocy), zastosować różne metody, mieć czytelne podejście do tego co robimy
czyli sprawdzać na skali skuteczność zastosowanej techniki.
Sprawdzać:
W jakim obszarze energetycznym znaleźliśmy się i jaka moc została zastosowana –
Moc Boska, Ducha Świętego, Ojca (Zwycięstwa). Dzięki temu odkryjemy, kiedy
jesteśmy skuteczni. Skuteczność sprawdzać w % (i poprawiać, gdy jest niska)
- Przy działaniu duchowym uruchamiamy uzdrawianie wewnętrzne.
Sprawdzać:
Ile jest wewnętrznego, a ile zewnętrznego działania w uzdrawianiu ….%
Z czasem mamy dojść do tego, by było tylko wewnętrzne.
Budzić w drugim człowieku Ducha – niech działa.
- Życie – mgła duchowa
- Przyspieszenie rosnące – nie trzeba powtarzać działania.
- Badać nasz wpływ na nasze dzieci – norma to 50%, w lewo gorzej, w prawo
lepiej (dobry wpływ). Gdy pozwalamy dziecku samemu się rozwijać to ma lepszy
kontakt z Górą, bo nie jest spętany naszymi ograniczeniami. Dziecko to istota
ludzka po wielu doświadczeniach, która odtwarza w sobie doskonałość, a rodzice
często programują, ograniczają.
- Działając odradzamy Istotę Ludzką – przeszłość, przyszłość.
- Oddając Bogu sprawiamy, że dzieje się mu dobrze.
Pamiętać, by przy uzdrawianiu kasować wszystko co jest niewłaściwe
również w jego przestrzeni życiowej. Wykorzystać do tego, by wprowadzać
Niebo w jego przestrzenie. Wprowadzać też zabezpieczenia. Działanie totalne. Ta
osoba ma być zdrowa. Jestem aktywnym kanałem dla działań Boga. Musi być
uruchomiona też wola.
- Prosić Boga i kasować nasze cienie. Kasować je też u innych
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- Nasze ciało to uniform. Odcięcie nas od sił przyrody powoduje, że nam nie szkodzą,
ale też nie pomagają np. w uzdrawianiu siebie.
- Nasze ciało to takie roboty. Mamy je wykorzystywać do działania, ale się do nich
nie przyzwyczajać. Dostaliśmy je to trzeba o nie dbać. To zdystansowanie sprawia,
że działa się siłą duchową i działanie to jest zdecydowanie skuteczniejsze (w
uzdrawianiu siebie).
Modlitwa:
Człowiek czysty potrafi w Bogu dojrzeć fragmenty Rzeczywistości, czyli to nie
tylko odczucie Boga. Dostrzec obecność Boga też poprzez siebie, bo w lustrze nie
dostrzegamy tego, czym jesteśmy – dziełem Boga. Doświadczać cudu istnienia z
drugim człowiekiem.
Ciało to forma, przez którą Duch manifestuje się z tamtej strony. W przygodę
życia idzie się z tym, kto umie obsługiwać maszynerię (ciało).
Fizyczne „siłowniki” to jedno, działanie energetyczne (to promieniuje z ciebie poprzez
obecność duszy – nośnika) to drugie, ale gdy otworzysz oczy to Twój wzrok jest
błogosławieństwem. Pozwól by Twoje oczy zmieniły ten świat w radość w twoich
oczach. Nie ograniczać relacji tylko do drugiego człowieka, ale wchodzić w relacje z
przestrzenią.
Pozwól, by Operator zintegrował się z ciałem, by wzorce, które ma w sobie
zawarte, naprawiały całą genetykę tych ciał, by On korzystał z tych wzorców, bo jest
Obudzony, a Obudzony jest też Ojciec i Ojciec tym procesem steruje – by On, by ty,
by Ojciec, by Wszystko razem sprawiło, by zaistniało światło w całej przestrzeni
życiowej, by wypaliły się w nas śmieci.
Bądźmy wolni w przejawianiu się, w uzdrawianiu, że jesteśmy cudownymi
Dziećmi Bożymi.
Oddaj Ducha Mnie (głos Ojca), Ojcu a sprawię, że obudzi się w swojej
duchowej poprawności. Pozwól mi otworzyć mu oczy, a dorówna On Tobie.
Teraz w uzdrawianiu należy widzieć Boga, któremu tego Ducha oddaję,
pozwalając, by Ojciec o wszystko się zatroszczył. Pozwolić Ojcu przez siebie
uruchomić wszystko to, co jest potrzebne do regeneracji czegoś w drugim człowieku i
w nas po to, by było mu jak najlepiej. Naprawiajmy wszystko w drugim człowieku,
aby Duch, aby świadomość się w nim obudziła.
- koniec modlitwy –
- Wejść do swojego domu, ustawić promieniowanie przestrzeni i oddać Bogu
- Dopóki Człowiek nie wie wszystkiego, należy się spotykać do czasu, aż wejdzie się
w świętość „9” - by sobie pomagać.
- Nie przepromieniowywać cudzych artefaktów.
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Przekaz Zbyszka
Jestem, to mogę. Mogę to zbawiam. Zbawiam to zmieniam.
Zmieniam to odsłaniam to, co potwierdza istnienie Ducha, a więc
mnie samego.
Gdy myślę, mówię i czynię, potwierdzam to, że istnieję, że Jestem.
Gdy jestem w Prawie, jestem w Bogu.
Gdy jestem w Bogu to mogę wszystko, a w zbawianiu i zmienianiu
potwierdzam innym ledwie to, co jest we mnie zawarte i mnie
tworzyło:
Boską Kreację Miłości dająca Duchowi wolność w
doświadczaniu szczęścia.
Nie pojmujecie, co się dzieje, ani kim jesteście. Nie wszyscy jesteście
ludźmi i nie wszyscy ludźmi będziecie. Jesteście tymi, których zwiastowało
Boże Narodzenie. Boże Narodzenie nie jest tym, co identyfikuje Was z
Jezusem, choć jest jednym i tym samym.
Boże Narodzenie jest zejściem Tego, który ma wszystko zmienić, Bóg nie musi
schodzić, gdy jest Jego Syn. Jego cząstki nosicie wszyscy w sobie. Jeśli ktoś myślał,
że On jest jednym, to się bardzo w tym wszystkim pomylił. On jest wszystkim tak
samo, jak Bóg zawarty w waszym oddechu, waszym spojrzeniu i waszym dociekaniu
świata.
Dziś jest ważny dzień (pokazują na górę, na zmiany, które w naszym świecie
zachodzą), dlatego, że dzisiaj tam, w świecie duchowym powstał Pomazaniec Boży
(pokazują malutkie dziecko w kołysce, które ma taka koronkę wokół twarzy,
uśmiecha się, jakby chciało się bawić, dla Niego tutaj to jakby świat zabawy).
Pomazaniec Boży też nie jest tym, co w nim widzicie. Widzicie w nim dziecko,
widzicie w Nim coś, co powstaje, ale Wasze serca są czymś, co do Niego należy.
Wkrótce zacznie się proces ujednolicania (brak właściwego słowa), jakbyśmy mówili
o łączeniu naszych serc z pewnymi pasmami Pomazańca Bożego (objawem tego
będzie zwiększona nerwowość, pobudliwość – proces ten będzie trwał 6 dni) potem
przyjdzie taka jakby słoneczna twarz i mówią, że też dostaniemy skalę, która będzie
mówić o stopieniu się tej „słonecznej twarzy”.
Jeśli ktoś rozpromienieje całkowicie, będzie to symbol, że światło go
wypełniło, że światło z niego promienieje, że staje się cząstką Pomazańca Bożego, że
staje się zwiastunem, osobą, która jest elementem Światłości.
- koniec przekazu - Między Macierzą, a Duchem Całości (na skali poziomów duchowych) jest Chrystus
(Duch Całości to Ojciec). Między Macierzą, a pasmem Ducha Całości (po lewej
stronie), jest przejście, jest to obecność Chrystusa (pojawia się forma Jezusa) – co
jest symbolem złączenia z Duchem Świętym.
- Istnieją wiązania energii przenikającej wszystko, która jest jakby zawiesiną, portem
komunikacyjnym, dzięki której przekazywane są info, polecenie, zadania, procesy
np. życie.. Można je przyrównać do układu nerwowego, choć nim nie jest, bo i
sama nie istnieje choć jest formą spełniającą wymogi takiego istnienia. Jest
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niewidoczną formą, taką umiejętnością przenoszenia działania, info czy utrzymania
życia, niewidzialna nicią, dyrektywa zmian. Człowiek ma do niej pełny dostęp, ale
Duch mniejszy. Dlatego najpotężniejsze działanie zachodzi, gdy duch przejawi się w
ciele, gdzie zalety jednego i drugiego członu się uzupełniają. Tę sieć przesyłową
nazwijmy dla potrzeb odczytu portem komunikacyjnym i przypiszmy mu
następujące parametry:
- do 20% port zastygły (widzimy, że fizyczność jest potrzebna, bo od niej to
zależy
- do 45% port uruchomiony (poziom wstępny, poprawny choć powolny – jak
ślimak)
- do 74% port zbawienny, bo nie cofa się
- do 84% port postępujący (przebija ściany)
- do 96% port zawieszony (stały czysty zapis)
- >=100% przejawienie się czegoś
- Śmieci są z tego wcielenia, z poprzednich - to przeszłość. Sprawdzać ile śmieci
na nas oddziałuje, nas ogranicza.
- Uzdrawianie przy korzystaniu z Mocy Zwycięstwa, gdzie Energia Zrodzenia i Moc
Śmierci razem współdziałają.
- Są 4 rodzaje leczenia, choć Ty uznajesz 3, ograniczając je do 2 w działaniach:
1. nazwane biernym, zachodzi, gdy wyższa wibracja światła styka się z
niższą automatycznie podnosząc jej parametry, co rzutuje na ogólny stan
ludzkiej energetyki, a więc i zdrowie.
2. drugi rodzaj leczenia należy do poziomu fizycznego gdzie metodą
inwazyjną jak chirurgia i bezinwazyjną jak dostarczenie choremu organowi
potrzebnych substancji wpływa się na zdrowienie
3. wibracyjna: uzdrawianie duchowo-energetyczne
4. czwarty rodzaj uzdrawiania, a raczej przejaw nowego jest zwany
spoinowaniem, które wy nazywacie materializacją. Spoina to stan
wyłonienia w Duchu Świętym pożądanego stanu
- Nie rozpowiadać o swoich planach, bo cienie się w to mieszają, trzymać
wszystko w skrytości ducha, nie gadać o sobie.
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Warsztaty Domykające – grudzień 2010 (videoblog)
CZĘŚĆ 1
Dział ten, który zatytułowaliśmy warsztaty zamykające składać się będzie z
kilku części, są one bardzo istotne gdyż zamykają całą strukturę energetyczno duchową człowieka. Zamkniemy to jaźnią, o czym dotychczas nie mówiliśmy, ciałem
energetycznym i ciałem duchowym.
Dotychczas zapoznawaliście się z ciałem duchowym, o energii było niewiele,
dzisiaj do tego dojdziemy. Warsztaty zamykające oznaczają, zamknięcie człowieka,
który schodzi w ten świat. Natomiast będzie jeszcze taki pewien dodatek, który
będzie mówił o tym, w jaki sposób człowiek, który zszedł w ten świat, może lepiej
funkcjonować. Co to znaczy? To znaczy, że na tych skalach gdzie mówi się o tym, w
jaki sposób - gdy się odnajdujemy: gdzie jest miłość a nienawiść, namiętność,
wrogość energetyczna, pracowitość, lenistwo, odwaga i strach - nasi dokładnie a
miejsca przecież świątyni serca są przygotowane, nasi dokładnie powiedzą jak
odrabiać lekcje tam i otrzymuje się odpowiednie noty i jest się prowadzonym przez
żołnierzy i przewodników po to, aby tam zdobyć kwalifikacje człowieka i to wszystko
później by się tutaj w tej rzeczywistości odzwierciedliło naszym szczęściem,
zaufaniem do człowieka, do Boga, żebyśmy po prostu pchali nasz wózek cały czas
ostro pod górkę. To będzie jeszcze w innym dziale, ale na razie ten temat tutaj
pomińmy. To, co nas stanowi bezpośrednio po tamtej stronie, wszystkie pisma, które
nas przenikają były omawiane, dzisiaj to domówimy.
Znajdujemy się teraz akurat w Świeradowie, taka dosyć ciekawa miejscowość,
nigdy tutaj nie byłem, choć przekazy pewne tutaj szły zwłaszcza do Przemka. No, ale
akurat, to wszystko, co mówiliście się ziściło. Jak ktoś odkryje, nie wiem czy tutaj
widać ten rysunek, który jest na zamku z tyłu, ten będzie wiedział, że jeśli tutaj
przyjedzie to znajdzie nie tylko solankę czy pokój, ale i zderzy się z właścicielką, która
ma potężną moc uzdrawiania duchowego - nie energetykę, o której mamy
zapomnieć, która jest tylko taką podstawą, z której duch coś lepi.
Jeśli ktoś tutaj trafi, no to znajdzie, początek swojego nowego, skasowanie
starego przeznaczenia przez ściągnięcie węzłów karmicznych - to jest aspekt
duchowy - tutaj też znajdzie swoje zdrowie, to jest bardzo ważna rzecz.
Dzisiaj też, co mi powiedzieli wczoraj, zostanie tu utworzony potężny kanał, a
to oznacza, że ludzie, którzy będą tu przyjeżdżać, będą doznawali widzeń, słyszeń,
będą się otwierały pewne rzeczy. Więc jak ktoś przynajmniej, choćby częściowo
zainteresowany jest mistyką, znajdzie tutaj to, nie będę podawał, jaki to jest hotel, to
będzie tego szukał. Ok., my zaczynamy.
Nim przejdziemy do takich podstawowych wiadomości, które pozwalają nam
odnaleźć się z pewnymi rzeczami na skalach, są też czasami takie przekazy, które
pozwalają nam odnaleźć się w sobie w duchu i ponieważ są to warsztaty zamykające,
no to polecono mi, ale tylko część tych testów tutaj przypomnieć. Były one w
nagraniach warsztatowych, typu audio, nasi sobie to przekazywali, w eter to jeszcze
nie szło.
Wiemy, że wiele osób, które do nas dzwonią, wysyłają @-maile, czeka po
prostu na te teksty. No niestety termin książki się troszeczkę wydłuża, oddala, nie ma
po prostu na to jeszcze w tej chwili czasu, a więc ratujemy się tym, co można.
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Wiadomo jest to też wsparcie dla tych, którzy przyjeżdżają na warsztaty. Wreszcie
będą zapoznani z treścią i tych tematów już nie będę poruszał. Co będzie przez nich
niezrozumiałe to się jedynie douruchomi, dotłumaczy i tyle.
Normalnie na warsztatach te tematy się troszeczkę wałkuje, omawia, odnosi do
nich, przypomina pewne rzeczy, Nasi dodają własne przekazy, własne
doświadczenia, my z tego rezygnujemy, dlatego że będziecie mogli sobie w zaciszu
domowego ogniska zawsze to odtworzyć, jeden, drugi, trzeci raz i po prostu w
doświadczeniu - bo mówimy przecież tu o rozumieniu, w doświadczeniu to zaliczyć.
Pojmowanie - to jest zdobycie wiedzy po to, by wejść w doświadczenie, kiedy
doświadczenie się wypełni, pojawia się rozumienie. Bez rozumienia nie ma wejścia
w prawdę, prawda jest zawsze przez umysł odrzucana.
Uwaga, jest tutaj jeden taki tekst, który kiedyś zbił mnie z nóg, to był czas,
wcale nie tak dawno, bo chyba 2 lata temu, kiedy miałem trudności z uruchomieniem
pewnego poziomu uzdrawiania, po prostu się pogubiłem, traciłem jakby zaufanie, nie
wiedziałem czy potrafię, czy nie potrafię, czy to działa moc, w ilu procentach działam
ja, w ilu procentach otwieram się na pasma zejściowe i stąd wyższe wibracje i one
to robią, po prostu się pogubiłem. Była to też taka forma próby i nie wiedziałem czy
te próby zaliczam czy też nie i wtedy przyszedł wieczór, kiedy naprawdę, padłem na
kolana i w przeświadczeniu, że wszystko straciłem, że nic mi się już nie uda, że po
prostu pogubiłem ścieżki, zacząłem płakać i wzywać Ojca.
To akurat kazali mi nagrywać wtedy, później to przepisałem i przeczytam tutaj.
I tak jak płakałem, pytałem, mówiłem tak:
Zbyszek: „Ojcze Niebieski potrzebuję Ciebie, bez Ciebie nic moje życie nie znaczy,
przyjdź, przytul mnie, ukochaj i zostań. Muszę czuć Twoją siłę by przetrwać, by się
naprawić, by wesprzeć potem tych, co ku tobie podążają, błagam, objaw się mi.
Zamanifestuj i trwaj przy mnie ugruntuj”
Co to znaczy ... mamy często problem, jak ktoś fizycznie przy nas nie stoi, to
tak jak by nie istniał. Tutaj ten brak fizyczności Ojca był u mnie tak dotkliwy, że po
prostu gotów był bym stracić wszystko, po prostu pójść, rzucić się z dachu, żebym
tylko fizycznie, fizycznie ujrzał jego rękę. Tak bardzo, a przecież siedzę w tym od lat,
tak bardzo potrzebowałem fizycznego akcentu jego obecności. To była czarna noc,
jak to powiem, w moim życiu.
Przychodzi odpowiedź:
Czy sądzisz, że mnie przy Tobie nie ma? Mnie, Ojca? Moje kochane dziecko?
Jestem w twym oddechu, spojrzeniu, śnie i w Twej energetycznej manifestacji.
Towarzyszę Ci od dnia Twoich narodzin, jak i zejść w światy duchowe i energetyczne.
Jestem przy Tobie dzień i noc, w każdej sekundzie Twojego życia. Naprawiam ile
mogę, na ile pozwala na to Twoja duchowa przepustowość. Kocham Cię moje
drogie, umiłowane, ubóstwiane dziecko.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

409

Odnosimy to do każdego z nas. Wiecie co, to przychodzi, człowiek się budzi,
zaczyna coś łapać, część czystej świadomości wnika w naszą świadomość i człowiek
zaczyna się powoli odnajdować.
Zbyszek: Więc czemu Ojcze tak słabo Cię odczuwam? Czemu Cię wzywać mam,
zamiast trzymać Cię za rękę?
Ojciec: Bo mnie nie widzisz, iż jestem wszystkim, co Cię otacza. Błędnie założyłeś, że
jestem istotą na wzór człowieka stworzony w indywidualności. Ja jestem naprawdę
wszystkim, i snem, i deszczem, słowem, kwiatem, miłością i spojrzeniem drugiego
człowieka. Uwierz, że jestem wszystkim a wszystko będzie przy Tobie. Nie szukaj
postaci, bo to zawężone, szukaj wszystkiego poprzez miłość, a to samo vi darze do Cię
wróci. Tak jak będziesz kochał, spojrzenie, zwierzę, rośliny, sytuacje i atom, tak one
będą kochać i Ciebie. Kochaj, pracuj, dawaj a dostaniesz wszystkie skarby tego
świata, dostaniesz mnie. Jestem całością, którą uzdrawiasz, nadbudowujesz,
zmieniasz i wciąż naprawiasz. Gdy mi pozwolisz uzdrawiać, nadbudowywać, zmieniać
i naprawiać, zrobię to lepiej i dla Siebie i dla Ciebie, bo ja kocham Siebie i Ciebie a
Ciebie w dwójnasób.
Zbyszek: To jak mam Tobie pozwolić działać?
Otocz cel miłością a wpłynę poprzez serce i zbawię Twoje działanie odwagą.
Pamiętaj, że Pracząstka, że mój początek jest także we mnie zawarty, jako budulec,
jako działanie, jako decyzja, bowiem to ja jestem istnieniem w nawiasie całości,
która inicjuje działanie poprzez tworzenie skutku, który Ty nazywasz przyczyną,
czyli sobą. To ja poprzez Ciebie, siebie utrzymuję, a wszystko zawarte jest w,
Pracząstce, która, choć jest nicością, promieniuje miłością. Gdy tworzysz, dotyczy
Bogów, gdy stwarzasz, dotyczy Ciebie i Stwórców. Gdy zmieniasz, dotyczy ludzi, gdy
trwasz dotyczy istnień. Wszędzie tam jestem ja z całym obrazem skończonego
procesu. Pozwól mi się objawić a wszystko się stanie.
Zbyszek: To, kto jest potężniejszy? Pracząstka, czy Ty? - Zapytałem, bo się dialog
zaczął, taka dziwna duchowa logika.
A co wolisz prąd, czy radio z niego korzystające?
Nie załapałem tego. A jak wiecie, tutaj oni bardzo często każą nam innym
ludziom przypominać to, czym jest nasza moc energetyczna. Wiadomo, że w tej
naszej sile działania, mięśnie i myślenie to jest 20 %, czyli mamy tak: lodówkę,
sprzęty, TV itd., no i to coś, co tutaj siedzi, ale tak naprawdę prąd to zasila.
Odetnijcie 80% siły działania, czyli prąd, którego nie widać, a działa, czyli energię,
której nie widać, a w nas jest, a nic w życiu nie wyjdzie. I tutaj jest pytanie tego
samego typu, a Ojciec odpowiada, czy pyta;
A co wolisz prąd, czy radio z niego korzystające?
A ja radio…..
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tam usłyszałem taki głos przeraźliwy. Widać, że była taka scena, w której po
prostu gubiłem się totalnie. …radio... i idzie dalej odpowiedź:
…tak na bazie prądu, na bazie miłości, powstały takie cuda jak Ty i Ja,
Ojciec mówi: Pozwól mi nauczyć Cię z prądu, z miłości korzystać, a poznasz
i zrealizujesz swój cel.
Zbyszek: Mam poznawać strukturę prądu? Może on i mnie stworzył?
Też Cię stworzył, bo Twój wzór przez zapis jest w nim zawarty. Ale dopóki
istniejesz z świadomością w Mieście Rzeczywistości, dopóty masz obowiązek i prawo
poznawać zasadę jego istnienia, czyli funkcjonowania radia. Gdy staniesz się radiem,
gdy ujrzysz jak prąd, jak miłość wszystko uruchamia, wtedy będziesz mógł stać się
prądem, czyli po części mną z Pracząstki. Wpierw poznaj mnie, stop się ze mną w tej
rzeczywistości, inaczej pogubisz drogi, pogubisz schematy, i zatracisz się w
poszukiwaniach mocą umysłu i świadomości. Miłość, kres twych poszukiwań, nie jest
ani jednym, ani drugim, ale jest wszystkim, jak Ja, ale niczym w Tobie, dopóki prawda
nie zacznie Cię stanowić.
A jak wiemy do prawdy bez zrozumienia, nie można dojść.
Bądź miłością, ale i bądź mną, inaczej zostaniesz martwym w działaniu
człowiekiem. Dokonaj wyboru, zmień się, sprostaj mi i wejdź w nicość a obu nas
odnajdziesz jako całość w miłości, czyli w Pracząstce, czyli w początku i końcu tej
opowieści. Kocham Cię (i tu ciekawe) - Wiekuisty Synu.
My natomiast często zapominamy o tym, że jesteśmy wiekuiści, że to, co tu
siedzi to siłowniki, to coś takiego dziwnego z innej planety. Jak wiecie ostatnio bardzo
ładnie tutaj nam to tłumaczyli, bo oni tłumaczą zawsze formą wizji. Kim tak naprawdę
jesteśmy w tej wiekuistości i co to znaczy po amerykańsku kaliber człowieka, albo
to, co tu w tym ciele siedzi. Wielu przychodzi kalekich i mówi tak: ja jestem słaba, ja
jestem słaby, ja nie mam nogi, ja nie mam kasy, ja nie mam tysiąca innych rzeczy i
wierzymy, że przez to jesteśmy nic nie warci.
A oni ładnie to przetłumaczyli, mówią tak:
Patrzcie, jest Ziemia, rok 2300, pracy tu pod dostatkiem, kasy pod dostatkiem,
ale wielu z nas próbuje doświadczyć życia. Zapisują się do korporacji górniczej, która
przy pomocy zdalnych aparatów, takich potężnych robotów po prostu eksploruje
pewne planety. I tu się siedzi i steruje tymi robotami. Przychodzimy do pracy,
obojętne, czy jesteśmy w domu, czy autentycznie przychodzimy do tego miejsca,
gdzie się ktoś z kimś spotyka, nakładamy hełmofony na głowę, otwieramy oczy na
tamtej planecie w ciele potężnego robota. Roboty są różne, jeden to Kawasaki tak
potężny, iż góry przenosi, inny mały-zdechły, siłowniczki są jak w tych Polonezach, ale
ma inne funkcje. Siedzi tam człowiek, nie robot - człowiek. Ale człowiek zapomina
czasami o tym, tak jak my, kim jest i pokazują takie sceny.
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Uwaga, kiedy my wiemy, kim jesteśmy: wielki Kawasaki coś przenosi, drugi
Kawasaki coś przenosi, jakaś Abachama coś przenosi, potężne roboty, które dźwigają
dziesiątki ton. I nagle coś się dzieje, wiadomo, jakaś przeszkoda, pęka tam gdzieś,
może uskok, jeden Kawasaki tam spada, ale Duch Człowieka nie ginie. Najwyżej
człowiek, który tu siedzi, tracąc robota, wróci do domu i za tydzień dadzą mu nowego
i znowu będzie mógł podjąć tam pracę.
Ale staje się przez ten wypadek pewne nieszczęście. I nagle ten mały robocik,
który tam jest, ten z tymi polonezowymi, zdechłymi silniczkami, ten z utrąconą
nogą, może zakończyć dzięki swojemu właścicielowi, czyli człowiekowi tu
sterującemu na planecie Ziemia, swoją prace, no, bo stał się wypadek, co go to
obchodzi, przecież niedługo przyjdą inne roboty i to wszystko naprawią.
Ale choć stracił nogę, ten robocik dalej działa, on chce uratować te maszyny.
On jedną ręką się czołga, drugą trzyma tam jakieś węże, idzie tym innym robotom
na pomoc, po co? Żeby ten nie stracił pracy, bo on nawet nie wie, kto w tym Kawasaki
siedzi, ale zaprzyjaźnił się z nim w tej pracy, wymieniają czasami kawały, robią to i
tamto, zżyli się z sobą, nie chce go stracić, on wie, że niedługo ten ktoś przyjdzie
tutaj w innej postaci, a może i nie. Nie wie, czy ten ktoś jest z tego miasta, czy
przyjdzie z Hiszpanii czy z Japonii, nie ma to żadnego znaczenia.
Co nagle widzimy? Siłowniki nie mają znaczenia. Stracił nogę, ale dalej idzie,
ciągnie te węże, tylko i wyłącznie po to, żeby uratować kumpla. Ale on miał
świadomość tego, że napędzają te machiny.
Natomiast ludzie przez zło, przez chrzty, przez całe to energetyczne
zakłamanie, przez węzeł karmiczny, są odcięci od prawdy duchowej. Nie potrafią się
obudzić w swojej rzeczywistości, a jak wiemy zaczynamy się budzić w swoim
domu, wielu z nas odnalazło swoje prawdziwe miejsce.
Nie wiem czy będzie czas, żeby to przytoczyć tutaj, jak to u mnie wyglądało,
inni nie wiem czy się podzielą, bo to są bardzo sekretne rzeczy, ale nagle
odnajdujemy się w swoim prawdziwym domu, tam gdzie my jesteśmy i rozumiemy,
że to tutaj jest ciało.
Innymi słowy, tak naprawdę, kiedy zdamy sobie z tego sprawę, kim
jesteśmy, nie ma żadnego znaczenia, czy nie ma nogi, czy nie ma kasy, czy coś się
w życiu zawaliło, bo kaliber człowieka, bo wielkość ducha się liczy, i to trzeba w sobie
odnaleźć. Ale jak się nie odnajdzie, ciągle patrzymy w lustro, na co? Na siłowniki i
sądzimy, że to ma znaczenie. To jest pomocne, ale żadnego znaczenia nie ma. Liczy
się to, co jest w środku. I właśnie tutaj w ten sposób, tak jak pięknie tutaj pokazywali
w tej rozmowie z Ojcem, pewne rzeczy się po prostu otwierały.
Tutaj, żeby tylko przypomnieć to, bo to jest niesłychanie ważne, przeczytam
coś, co znów jednolici nas z Ojcem, co znów każe nam zaufać, komu? Sobie!
Duchowi, a ponieważ jesteśmy też cząstką Ojca, to również i Jemu - albo odwrotnie,
nie ma to żadnego znaczenia.
„Nie możesz koncentrować się na działaniu, bowiem ono nie istnieje, nie możesz
koncentrować się na wykrywaniu mojej obecności w całym procesie działania,
bowiem ja i tak Jestem.”
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A nas, co zwodzi, przy braku zaufania? - Niepewność. A czy to zrobiłem, a czy
część Ojca zadziałała, a czy Cherubinki, a czy Pracząstka, czy cokolwiek się włączyło,
żeby mi pomóc, żeby coś zrobić. A oni mówią, przestań kombinować, obserwuj cud,
który się staje, przecież te teksty też tutaj leciały.
Nie zaprzątać sobie głowy tym - ale kto to potrafi zrobić? - Kto nie zaprząta
sobie głowy. Kto nie żyje relacją z drugim człowiekiem, kto nie żyje już drugim
człowiekiem i otworzył się w świecie duchowym. Wtedy wszystko jest czyste i to się
obserwuje z dystansem.
„Tracisz czas niepotrzebnie na wewnętrzne mnie przyzywanie, jedyne, co możesz
zrobić, to okazanie mocy, jaka Ciebie kształtuje i pokazanie, co ma wyrżnąć jako
istnienie, ale pamiętaj, że moc już jest, a to, co zamierzasz zrobić, już zostało
dokładnie zaplanowane.”
Znamy przyczynę, skutek i wiemy dokładnie o tym, że to, co my chcemy
zrobić to jest skutek przyczyny, która w zamyśle od Ojca uruchamia w nas chęć
jakiegoś działania. To już ten temat przerobiliśmy, wiemy, czym jest lustro
przeznaczenia, jak się tam wchodzi, jak ujrzeć to coś, co się zdarzy, co się zdarzyło już
w umyśle Ojca. Twoje całe zadanie polega na ujrzeniu tego, czego jeszcze nie widzisz
jako przyszłość, jako coś, co w energetycznym procesie ukaże się w postaci ruchu
cząstek materialnych, innymi słowy skoncentruj się na wizji tego, co chciałbyś by się
przejawiło, a gdy to dostrzeżesz to i już się przejawiło.
Zostaw zwyczajnie całość we wspólnym akordzie współistnienia, a stanie się to,
co i tak jest, a co dla umysłu ukaże się jako cud i nie wątp, że tak się stanie, bo
będziesz nie tylko wątpił we mnie, w siebie, w proces, ale również w to, że nie było
zamysłu i że nie wyciągnąłeś rąk w kierunku ujrzenia tego, co mniej lub bardziej
wyraźnie ujrzałeś oczyma duszy. Skoro już wyciągnąłeś ręce, skoro już energetycznie
ujrzałeś, to znaczy, że wyłowiłeś z przyszłości to, co zostało już zapisane w Wielkiej
Księdze Snów.
Ten dalszy tekst to już był w poprzednim nagraniu zamieszczony, to już nie
będę go przytaczał, chciałem tylko przypomnieć jak bardzo ważne jest wewnętrzne
zjednoczenie Ojca. I na miłość Boską nie ma to nic wspólnego z mistycyzmem, bo
ten mistycyzm jest chory, cały czas tworzą się sekty, ugrupowania, kościoły, które
operują, na czym? Na wewnętrznym strachu, na wewnętrznym cierpieniu, na
wewnętrznej posusze i tym, co jest chyba w tym wszystkim najgorsze, posłudze
drugiemu człowiekowi i światu, zapominając o sobie. A wtedy gubisz wszystkie drogi.
Jak król może coś dać? - Jak nic nie ma! Najpierw trzeba własne królestwo
zbudować, odnaleźć Boga w sobie, żeby wtedy dzielić się tym, co się ma. A oni, co
mają? - Nic.
W Energii Jedynej trudno jest się utrzymać, bo są tylko przeszkody, wiemy
już, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. O twardnieniu za chwilę będziemy mówić,
ale to, że jest trudno, nie oznacza, że po przekroczeniu pewnych not, nie będzie
lepiej. Kiedy ktoś przezwycięży pewne progi, bardzo łatwo utrzymać mu moc, staje
się Istotą, jak by to powiedzieć, w tym swoim utwardzeniu, w tym temacie
niezniszczalny.
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Oni tutaj mówią tak, że w stosunku do Energii Przeciwnej jest ciężko, ale nie
ma innej drogi. I przez to, że my się hartujemy, zyskujemy coś, co jest cenniejsze samych siebie. Naprawdę, tak naprawdę to hartowanie nie istnieje, nagle nabierasz
przez to zaufania do siebie, i to jest fantastyczne, samo to dążenie do głodówek,
czyszczenie kanałów energetycznych i tak dalej ma pewne znaczenie, dietetyczne
mają pewne znaczenie, w rzeczywistości są niczym wobec tego, gdy człowiek potrafi
zmusić się do działań, sprzecznych z logiką i wytrwać z tym, nakazać coś sobie i
wytrwać w tym. Wtedy człowiek zaczyna siebie szanować. Moc serca jest większa,
potężniejsza od mocy Matrycy.
Stosunek 70% do 30 %, to jest szokujące, ale jej utrzymanie jest niemal 20-sto
krotnie trudniejsze, niż system programujący w Energii Przeciwnej. Co to oznacza?
To oznacza, że jak my się stykamy z kimś, kto ma poziom np. 6-sty w Energii
Przeciwnej, to jemu jest o niebo łatwiej utrzymać swoje poziomy, i on się na dodatek
nakręca, bo energetyka rośnie, u nas słabnie, 20-sto krotnie mu łatwiej, ale on nie ma
wyjścia do matrycy, więc jak my utrzymujemy otwarcie serca, potrafimy bardzo dużo
zmieniać po obu stronach rzeczywistości. Ale:
- u normalnego człowieka ten układ to jest, 95 do 5,
czyli 20-sto krotnie trudniej.
- w strumieniu, to jest 88 % do 12%,
- w kanale 60% do 40%,
- u Uświęconego nagle parametry się odwracają: 20-sto krotnie, nam jest
lepiej utrzymać moc, niż komuś w energii przeciwnej
- na 16-ce, gdy ktoś osiąga ten poziom, nagle z łatwością potrafi wspierać
innych, to tutaj jest bardzo ważne. Wibracje serca nakładają się na moc
zmian, macie tam tę moc zmian, do poziomu 8, od i do 7. Ale 8 czyli
parametr duchowy same już stanowią, to jest ciekawostką. Ale my
wiemy jak to funkcjonuje, jak to przez serce wychodzi. Moc przestrzeni,
która pozwala miłości w wibracji serca wniknąć w całość
energetycznych struktur, która potem, mocą boską nadbudowuje,
właśnie zależy od mocy serca. Czyli na poziomie energetycznym
potrafimy spiąć całą 7, ale gdy dodamy do tego część, albo siłę
kierującą naszego ducha, to po prostu jest szał, wszystko zaczyna
inaczej wyglądać.
Oni jeszcze dodali:
Jak się przestaje żyć relacjami, osiąga się próg twardnienia, jak się przestaje
żyć ludźmi i postrzegać świat i całość poprzez Boga, osiąga się próg ziszczenia i
stawania się. Mamy te trzy poziomy: wiara, potem stawanie się, no i istnienie, bo
coś tutaj już jest, czyli ten poziom samorealizacji tutaj ten środkowy.
Gdy nic nas już nie rozprasza, i odnalezienie się w miłości i przestrzeni jest
pełne, stajemy się, odnajdujemy, JESTEM, a w nim ukryte jest wszystko nasze, które
się staje, bo jest, ale to nasze, zawarte jest w nas, w nas jako cząstce Boga.
Nie wolno tego tracić w relacjach z ludźmi. Porzucając relacje z ludźmi,
odnajdujemy ich w Bogu, czyli w nas. To poziom wspólności, uczuć i doświadczenia
siebie poprzez uczucia. Gdy znikną w Tobie pytania, odnośnie drugiego człowieka i
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jego obecność przestanie być wątpliwa i On, czyli drugi człowiek się stanie. Wtedy
poznasz, kim tak naprawdę jest drugi człowiek, jak cudowną może być jego dziecięca
nieporadność. Nie błędy, nie tłuczenie szyb w oknach, nie przeklinanie na was, tylko
jego dziecięca nieporadność, i wiele darów, jakie ma dla ciebie. O tym zapominamy
żyjąc relacjami, żyjąc drugim człowiekiem, zapominamy, kim on jest?
Kim że na miłość Boską My jesteśmy? - Cząstkami Ojca, które się budzą, ale
dopóki Ducha w sobie nie odnajdujemy, nie odnajdujemy też tego, co jest najcenniejsze, miłości, a w drugim człowieku to niby, co jest? Dokładnie to samo. I dopóki
się tego nie odnajdzie, człowiek nie chce żyć. Jak odnajdziemy siebie, odnajdziemy i
drugiego i wtedy dopiero rozumiemy, że Bóg nam przygotował cudowną planetę, w
której oczywiście ciemność trzeba usunąć z tymi systemami i przywrócić wartości,
jakie były pierwotnie zapisane, czyli musi wrócić wódz i musi wrócić szaman.
Politycy i kapłani muszą odejść.
Jak wiecie od pewnego czasu UFO zaczęło nam także dawać przekazy.
Dziwnie się ustosunkowują to świata duchowego, ponieważ oni nie doświadczają w
duchu tego, co my, natomiast są totalnie zaskoczeni tym, że ich słowa logiczne,
naukowe, odpowiadają temu, co my z poziomu ducha mówimy. Oni mówią o
wielkiej psychice, o wielkim mózgu, natomiast my mówimy o świadomości i
czystej świadomości. Natomiast wszystko tutaj w świecie energetycznym w
świecie materialnym, dokładnie tak samo funkcjonuje.
Tu jest taka jedna rzecz, o której nasi zapominają. Cały czas dzwonią do
mnie nasi, którzy się w działaniach pogubili. Zapominamy o tym, że w świecie
energetycznym, autentycznie po różnych działaniach uzdrawiających, czyszczących Bóg wie jeszcze, jakich - dzięki którym wnikamy w przestrzeń energetyczną trzeba się
wyczyścić. Mamy sól, mamy płomień, mamy tysiące różnych innych rzeczy - Nas to nie
obowiązuje, bo w ogóle uruchamiamy z poziomu Ducha energię, a Ducha nie
zaatakują.
Natomiast, gdy wchodzimy w przestrzenie Duchowe, albo stykamy się z istotami
duchowo - energetycznymi, nasi zapominają się wyczyścić. Dzwonią potem, rodziny całe
są porozwalane, siły przyrody, istnienia, wszystko to się zaczyna mieszać i dosłownie
niektórzy w ciągu godziny tracą wszystko, to jest jakby totalny obłęd. I oni tutaj
przypominają, że przecież cały czas naszym obowiązkiem jest, jeśli nie umiemy punktem
Beega się posługiwać, a stykając się, oceniając, badając przestrzenie, wchodzimy tam ze
swoją istotą i jest ta wymiana energetyczna, te pola się przenikają, zapominamy o tym
by po tym się na nowo odrodzić.
Istnieje coś takiego jak Komora Odrodzenia, można skorzystać z Dziupli, bo
ona już jest w nią wpisana, ale ludzie po działaniach tego nie robią. I oni tutaj
przypominają o tej pewnej rzeczy.
Otwarcie przestrzeni, mówimy tu o różnych naszych działaniach, ma 4
parametry zwane sposobami znikania, w przenośni w starych oddziaływaniach przestrzeni.
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Mamy tak:
- parametr przyjęcia, czyli absorpcji nowej przestrzeni,
- parametr kontaktu,
- parametr wejścia
- parametr wyjścia
Gdzie tak parametr wejścia jak i wyjścia stanowią o zakresie absorpcji nowej
przestrzeni. Tu, bowiem można zostawić część swojej energetyki, przez którą potem siły
mogą oddziaływać na osoby eksperymentujące z przestrzeniami, i to może być jedna
setna, jedna tysięczna nas zostawiona w tamtej przestrzeni i to jest tak, jakby
otwarcie kanału, jakby zaproszenie ich do wchodzenia do nas. Nie wejdą teraz, czemu? Bo mamy potężną energetykę.
Ale jak będziemy badać, bo niektórzy, którzy nie są dostatecznie mocni, mogą
wejść w relacje z innymi, mogą wejść niewłaściwie w drugiego człowieka i wtedy przez
życie, no, bo wiadomo, w jaki sposób nas tu przez najbliższych często też się załatwia,
przy obniżonym poziomie wibracji, te siły, które kiedyś były malutkie, nagle stają się
potężniejsze i wchodzą.
Wyobraźcie sobie teraz, jak macie 10-tki, setki, a niektórzy już tysiące działań na
swoim koncie i nie zamknęli tych przestrzeni, to wtedy jak padają, atak może być taki,
wejście tych różnych przestrzeni może być tak silny, że można to porównać tylko z
totalnością. Takie tsunami i ludzie padają, niektórzy w ciągu paru sekund, to jest
szok, mamy nawet śmierć, po dwóch dniach, to jest po prostu szok. Komora
Odrodzenia, odradzanie istoty ludzkiej, musi w was funkcjonować.
Dlatego tak wiele zawirowań powstaje podczas wnikania, badania, analizowania
przestrzeni nawiedzeniowych, czyli te przejścia itd. Jak i różne postacie skażenia
przestrzeni przez formy prymitywniejsze pasożyty, a jak wiecie, są niektóre pasożyty,
które wyglądają jak wirusy, to się przyczepi jak rzep, niby to nie jest silne, ale ma
jakąś paskudną technikę modyfikowania pewnych pól, pasm i to zostaje.
Po wyjściu z przestrzeni zawsze należy sprawdzić, odczuć, czy cała nasza
istota wróciła do dawnej przestrzeni. Nawet zostawienie w przenośni „jednej setnej"
w drugiej przestrzeni może zakończyć się tragicznie, gdyż jest to równoważne z
pozostawieniem pomostu między dwoma światami. Gdy taki człowiek słabnie
energetycznie, co może się zdarzyć nawet po latach, np. choroba stres, atak
energetyczny, ciśnienie energetyczne po drugiej stronie pomostu może okazać się
większe, przez co siły z tamtych obszarów bez problemowo wchodzą w osobistą
przestrzeń człowieka, jak i w przestrzeń go okalającą, modyfikując ją na swój sposób.
Część takich wejść ma miejsce podczas odchodzenia, umierania ludzi, którzy
za swojego życia dokonywali szeregu wejść w inne wymiary, pozornie, były to
zwyczajne działania energetyczne, które są takimi wejściami.
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W ten sposób powstały nawiedzenia, zapaście, to jest taka bessa
energetyczna, i wyrzuty, gejzery, czy pęknięcia pól energetycznych w sferach
czysto geofizycznych. Takie przestrzenie należy bezwzględnie zamykać i
zrównoważyć. Tu działanie duchowe może być niewystarczające.
Tu się zaczyna zabawa z UFO z tymi wejściami i z DNA. To najpierw to, co oni
powiedzieli, potem wrócimy do DNA, bo wiadomo, że podnosimy ciśnienie
energetyczne i to będzie związane z zaostrzeniem, z podniesieniem skuteczności
naszego uzdrawiania, czyli z wyskalowaniem parametru energetycznego, a jak wiemy
o nim stanowi tylko duchowy, i tylko energetyczny no i oczywiście zaufanie.
Przekaz od nich od UFO:
„Jesteśmy grupą istot, która obserwuje twoje działania, nie do końca
rozumiemy twoją przemianę, ponieważ nasze pojęcie duchowości jest nieco inne od
twojego. Osobiście zwracamy uwagę na potencjał energetyczny i intelektualny, które
powinny się wzajemnie unosić na jednej fali zwanej przez nas sinusoidą odczuwania
przestrzeni.
(U nas mówi się - o mocy przestrzeni i o intuicji duchowej i można by powiedzieć, że to się zazębia.)

Charakterystyczną cechą takiego podejścia wyrażonego określonymi
parametrami sinusoidy, jest odzwierciedlenie we własnej energetyce, czyli utworzenie
kopii, całościowego zapisu informacyjnego przestrzeni, który składa się nie tylko z
informacji zawartych w ludzkich myślach, ich organach, ale także składającego się z
wcześniej zapisanych w przestrzeni informacji, pochodzących od ludzkich, myśli, które
nazywamy halem energo-informacyjnym. Te informacje łączą się ze sobą dając wzór
energo - informacyjnego uniesienia, które potrafi wpływać na ludzkie myśli.
No, ale my tutaj wiemy... Ja jeszcze, chyba z 30 lat temu, obserwowałem jak
likwidowano maszyny, które utrzymywały niską wibrację ziemi i likwidowaną też część maszyn,
które wpływają na świadomość człowieka. Oni sztucznie po prostu zaniżali wibracje ludzkiego
mózgu. Tymczasem tutaj, mówi się troszeczkę o czymś innym, o czym? O tym, że konkretne
informacje, ale do tego jeszcze wrócimy, bo mamy konkretny przekaz mówiący o Lofferze. Te
informacje są rozpylone w przestrzeni i polu morfogenetycznym. Oni mówią o energoinformacyjnym, my o Lofferze, ale to jest jedno i to samo, w którym pewne informacje na
nas oddziaływają, ale do tego wrócimy, bo jest podana technika, w jaki sposób nawet u psychicznie chorych stricte psychicznie chorych, nie mówimy o opętaniach, można to kasować.

Tam gdzie informacje są skumulowane, zawsze będą odbijać się w strukturze
informacyjnej danego człowieka. I tam, gdzie natężenie myśli przekracza pewne
poziomy, zostaje ono odnotowane jako trwała wartość energetyczna, która potem
oddziałuje na innych ludzi. Zwracamy Wam uwagę na to, że i samą informację
można umieścić w przestrzeni jak i ją potem odczytać. To samo prawo zapisu i
odczytu dotyczy wartości potencjału energetycznego, który sam z siebie, poza
formułą utrzymania się, nie zawiera informacji przenoszonych. Wówczas można takie
miejsca wykorzystać do zapisu nowych informacji, ich, odkodowania a nawet
przenoszenia czy kopiowania w przestrzeni.
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O co chodzi? - Kościelni tu są specjalistami w tym wszystkim. Jeśli wchodzi się,
do jakiegoś miejsca, nie wiadomo, czemu, uderza nas dziwnie coś, co często
nazywamy majestatem. Innymi słowy jak wchodzimy przykładowo do kościoła albo
do Urzędu Marszałkowskiego, co czujemy? - Informacje i energie, które tam są
zawarte - to jest trwały zapis. Jak wchodzimy do basenu, moczymy się, jak
wchodzimy do takiej struktury energetycznej, ta gęstość, te konkretne pole
wibracyjne od razu na nas oddziałuje i na tym natężeniu informacje tu się wkradają,
nasze myślenie się zmienia. Jak pójdziecie do kryminału, poczekajcie tylko tydzień i
zobaczycie jak zaczniecie spostrzegać ten świat. Nasiąkamy opowieścią jednego,
drugiego, trzeciego Kowalskiego - ten kradł, ten zabijał, ten gwałcił i w końcu nam
się cały czas wydaje świat taki paskudny. Zaczynamy przyjmować to za własne,
zwalając winę na nich.
Tymczasem to oddziałuje na ludzi nieświadomie, dlatego jest tak zwana Szara
Strefa. Ale ta szara strefa w takich miejscach energetycznego kultu jest tak nasilona,
że po prostu na człowieka oddziałuje. Wyobraźcie sobie, to wszystko zależy od
tego, jakie to jest energo-informacyjne miejsce i kto prowadzi tę mszę. To czasami
jest tak, że jedna msza wystarczy na to, by kogoś upośledzić umysłowo na miesiąc.
Dzwon o tym przypomni i już jesteśmy „Zombie” Z resztą jak wiecie, są badania
naukowe zrobione, w których wyraźnie widać jak stres i zwątpienie, atak
przeciwnej energii, upośledza od strony chemicznej ludzkie myślenie. I to wszystko,
co nam tutaj tłumaczyli, co jest zawarte w poprzednich video blokach. Gdy się mówi
o tym, że w starciu z ciemnością nasza inteligencja spada i daje się prowadzić na
rzeź - jest to prawdziwe. W takich miejscach jest to bardzo silne, a ciekawostką
jest to, że z poziomu duchowego możemy takie miejsca przekształcić w to, co
chcemy, ale nie dziś, co to znaczy?
Eksperymenty już robiłem. Pójdziecie sobie do jakiegoś kościółka i
otworzycie niebo i autentycznie zablokujecie wszystko to, co jest – odwracając.
Ludzie, którzy tam będą przychodzić, będą coraz wyraźniej postrzegać prawdę i
dziwnie się księżom język zaczyna plątać. Ale tego teraz nie robimy, bo nie na to czas,
ludzie się muszą obudzić, jeszcze by pokojarzyli dobro z tym czymś, a tego nie
możemy robić.
Gdy mówimy o wzorcach energetycznych, tu się zaczyna zabawa, chodzi
tutaj o uzdrawianie, czyli o ludzkim DNA, obowiązuje tu to samo prawo. Proszę jednak
pamiętać, że nowy zapis informacyjny nie jest możliwy, jeśli podstawa energo informacji, czyli czynnik energetyczny nie będzie w stanie nowych informacji przyjąć,
zapisać. Wówczas konieczne jest wykasowanie zbędnych, uszkodzonych informacji i
wprowadzenie na ich miejsce nowych treści. Ale proces ten nie będzie poprawny o ile
kopiowanie nie dotyczy doskonalszego wzorca, a doskonalszy, to jest zawsze wyżej
wibracyjny doskonalszego wzorca, a więc odzwierciedlenia energoinformacji zawartej
w manipulatorze w człowieku kopiującym w innym swój własny zapis. Jeśli my nie
mamy doskonalszego zapisu..., Co pozostaje?
Otworzenie się na przestrzenie i poproszenie naszych o działanie. A
ponieważ mamy zapisy mamy wejścia do matrycy no to otwieramy tylko kanał i to się
samo stanie.
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Ale to, co jest najciekawsze - zobaczcie, co oni przygotowali - parametr
duchowy, który akcentujecie jest poprawny o ile założymy, że obejmuje kopie
doskonałego człowieka lub doskonalszego wzorca ludzkiego DNA, które jest
przygotowane, umieszczone do ściągnięcia w czystym polu energetycznym człowieka,
które wy nazywacie kanałem bratnim.
Gdy wchodzimy w tą przestrzeń, która jest od 9-tki - są tam już takie wibracje,
które są nieosiągalne myślom i emocjom. Bo gdyby ktoś niewłaściwą, nisko
wibracyjną myślą się posługiwał, albo emocją - to nie są uczucia, emocje są zawsze
szkodliwe - to gdyby miał dostęp do ludzkiego DNA, to wyobraźcie sobie, co by było.
Jakby komuś zażyczył, by się w świnkę przemienił to zaraz by to się stało. Po prostu
takie DNA by wprowadził i po trzech latach mielibyśmy chlewik. I tak na każdym
rogu ulicy by nas załatwiono. Więc dopiero czystość wibracyjna - to jest ta
niezwykłość - ma dostęp do ludzkiego DNA. I to jest przygotowywane.
Trudno jest nam odnieść naszą wiedzę do istnienia macierzy, ale pewnym
jest, że wasza świadomość ogarnia w ten sposób ten proces, potrafiąc z niego w
mniejszym bądź większym stopniu skorzystać w leczeniu. Proponujemy wprowadzić
wam proste zapisy DNA, które do czwartego chromosomu, są już dla waszych działań
przygotowane.
Czyli nawet UFO to przygotowało, niektórzy z nas widzieli te nowe ciała
ludzkie, które tutaj będą funkcjonować. Nowe wzorce genetyczne tam są
wprowadzone z pełnym pakietem siedmiu chromosomów.
Zapis ich od października 2009 roku stale emitujemy na określonych falach,
które ludzki mózg wychwytuje, gdy osiąga poziom dziewiętnastki, trzynastki energii
jedynej, czyli patrzcie się, odnieśli, to do naszych stanów. Wasze założenia w tej
materii są poprawne, choć droga dochodzenia do tej prawdy jest dla nas zagadkowa,
ale zrozumiana, jeśli całość potraktujemy jako zachodzenie wyższych procesów
psychicznych.
A co nas interesuje? Czy psychika, czy Bóg? Ma być radość, ma być szczęście i koniec.

W ten sposób nauczycie się nie tylko zmieniać DNA, ale zapisy informacji w
miejscach, które mają pewien potencjał energetyczny i emitują informacje, które
wam nie odpowiadają.
Ale poczekamy z wyświęcaniem tych miejsc.
W ten sposób możecie przeprogramowywać takie miejsca np. kościoły,
zmieniając stan, albo też umieszczając informacje będące zaprzeczeniem pierwotnego
celu zapisu, ale temat ten rozumiecie i na pewno nauczycie się w pełni Z niego
korzystać. By łatwiej wam było odnajdywać się w klonowaniu informacji, ich
sczytywaniu, zamykaniu i wymazywaniu uruchomimy dziś o 12— program uniwersalny,
który tę zdolność w was aktywizuje.
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Jak to było uruchomione, chyba była 11-sta wtedy wchodziliśmy w
modlitwę i pokazali oni tutaj oczywiście jak to się robi. Od razu uzdrawianie poszło
do góry. Nowy zapis jak w masło wchodzi w ludzkie DNA.
Nie wiemy jak to się ma do pojęcia odczucia prawa, bo wciąż odnosimy
zachodzące w was procesy do procesów psychicznych, ale widzimy tu zgodność z
naszymi działaniami, co ujmujemy jako rozwijającą się w was prekognicję. Ważne, że
oba pojęcia, oba podejścia są w swej skuteczności tym samym.
Oni pokazali jak to dziwnie wygląda, jak kasza manna - mówimy tutaj o
wzorcach przygotowanych dla nas. Tego jest więcej, ale mówmy tutaj o części, czyli
tym DNA, które jest jak kasza manna. Jak mamy widzenie od poziomu 9-go a
zamykamy oczy to jest, jeśli chodzi o człowieka wystarczy - tylko trzeba mieć kanał
otwarty - wcisnąć to w człowieka to samo wlatuje i zmienia. My oczywiście robimy to
duchem, ale dobrze wiedzieć, że też z poziomu zwyczajnego energetycznego ten
proces -przez naszych przyjaciół nie wiem, z której strony galaktyki - też został
przygotowany. Czyli potwierdza się to, co mówili, że najgorsi wrogowie naszej planety,
ludzkości, mieli ten obowiązek i wyprowadzali się 2 lata temu. Co prawda nasze
interesy reprezentuje, jedna z tych cywilizacji, które nas stworzyły ku niewolnictwu,
no, ale trudno czasami to tak trzeba. Grunt, że niby teraz nas popiera.
Uwaga lecimy do DNA i domówimy tutaj, bo to jest ważne. Jak wiemy w
człowieku są tylko dwie pary chromosomów X i Y. Oprócz tych dwóch
chromosomów fizycznych, które nie są doskonałe, bo to, co namieszali w macierzy
sprawiło, że człowiek nie rodzi się z właściwym genotypem. Dlatego żyjemy tylko
jedną dziesiątą czasu, dlatego jesteśmy podatni na choroby. A jak nasi przedstawiciele
nie mają wejścia do macierzy - to przygotowali środek zastępczy, zaradczy, czyli
szczepionki i genetycznie modyfikowaną żywność. Ogony nam niedługo powyrastają.
Trzeci chromosom - ten sam, z którym się rodziliśmy, ale w ciągu życia on się
wytracał, zniekształcał, itd. to taki z jakim przyszliśmy - czyli z błędami, ale nie
zniekształcony przez żywność i przez szczepionki, umieszczany jest jako taki
rekapitulant fizyczny tych dwóch - w wątrobie.
On jest fizyczny i on promieniuje, on naprawia już te niedoskonałe, ale do
poziomu jeszcze przed ich regresem w tej rzeczywistości. Czyli jak my się starzejemy już
nie mówię o Telomerze - ale tym wszystkim, co te nici DNA niszczy to - to po prostu
naprawia.
Jest też czwarty energetyczno-fizycznie niepostrzegalny, który jest formą pól
wibracyjnych, ciśnieniem wibracyjnym wpływającym, modulującym pola miedzy
cząstkami DNA zmieniając ich oddziaływania, czyli przepustowość przestrzeni
energetycznej. Jest powiązany z pasmami zejściowymi....
Piąty chromosom jest duchowym odzwierciedleniem utraconej energetyki,
która utrzymywała świadomość, pozwalając jej kontrolować umysł a więc i myślenie. W
tej chwili zmienia funkcjonowanie pewnych ośrodków w mózgu i umożliwia korzystanie z
opromieniowania, związany jest ze strukturą ruchu. A jak my wiemy po ściągnięciu
węzłów, karmicznych, bo odblokowują się pewne rzeczy, automatycznie rusza
przebudowa mózgu. Właśnie tych tzw. mistycznych ośrodków, kiedy my stawiamy komuś
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ten piąty chromosom to też się automatycznie dzieje. Dlatego ludzie, którzy do nas
przyszli zaczynają widzieć, słyszeć, czuć i jeśli im się czegoś nie wytłumaczy dokładnie,
to zaczynają się bać. Bać się, kogo? Własnego opiekuna, który przychodzi. Czemu? Bo
jest nieznane. Anioł jest na obrazku i to wszystko. Ale jak przyjdzie to, co teraz robić?
Białe to prawdziwie białe czy białe, bo czarne i udaje białe. Nie nauczeni widzieć,
słyszeć, rozmawiać gubimy się.
Szósty chromosom pozwala Duchowi być zwierzchnikiem nad całością ludzkiej
istoty. On właśnie tworzy Złoty Otok i uwaga jest Siódmy, który u Jezusa w 20%
był uruchomiony. To zejście Boga w DNA, a więc tworzenie Istoty Zstępującej, u
świetlistego działa w 80 - 100 %, u posianego w 20, u budowniczego nie, chyba, że
zostanie podpięty z tego pod moc posłanego. I ogólnie - parzcie się - jeśli chodzi o
moc przestrzeni to chromosom piąty daje ją albo umożliwia korzystanie z niej w 20%,
szósty w 60 - 80, siódmy 80 - 90 %. Dzięki tym chromosomom, bo my mówimy tutaj
o wzroście duchowym, możliwe jest korzystanie z programów nadrzędnych. Jak
wiemy tych programów ogólnie jest szesnaście. Mówimy też tutaj o promieniowaniu,
czyli o promieniowaniu serca, ale ten temat jeszcze tam później troszeczkę
omówimy. Tylko nie wiem czy on był opisany, bo nie wszystko tutaj mam.
Ogólnie tak jak wiecie mamy te skale, które mówią o promieniach. Twórca daje
12 promieni. Te promienie okalają naszą głowę. To są Prawa. Człowiek karmiczny
może ich mieć cztery, jak się rozwija mógłby mieć więcej, ale nie będzie miał więcej,
dopóki się nie ściągnie tego węzła karmicznego. Nie odkoduje się, nie uwolni się
ludzkiej energetyki.
Tym 13-stym promieniem jest Promień Boski - jest to wejście na poziom
samego Stwórcy. Ogólnie jest to niemożliwe chyba, że nasi stamtąd działają i przez
nas, przez kogoś lub sami w kimś to uruchamiają.
Ogólnie jest tak, że ten 12-sty program jest to program z poziomu Stwórcy. 13sty Boga Twórcy no, bo to Bóg Twórca w Stwórcy uruchamia ten 13-sty promień.
Łono, czyli Matka Boska 14-sty, Nicość 15-sty, Ojciec Wszechrzeczy to jest program
nadrzędny 16-sty i wyrażony promieniem wokół głowy, też to jest to poziom 16-sty.
Ciekawostką jest Praojciec, bo Praojciec zawarty jest od 12 do 16. Przenika od
Stwórcy do Ojca Wszechrzeczy cały. To wszystko to właśnie z niego wynika. Po jego
woli reszta się podporządkowuje i kto tu dotrze sam wpływa na całość dając sobie
prawo do zmian, czyli działania w świecie energetycznym. Tutaj jest tak, że gdy te
promienie otwierają się wokół głowy, tak naprawdę one dają dopiero 10% działania
mocy przestrzeni, czyli działania w świecie energetycznym i fizycznym. Ale kolejnym
krokiem wyrażania się tych promieni jest wyrażenie się w świecie duchowo - energetycznym.
Duchowo - energetycznym i to te promienie odzwierciedlają się też wokół
serca, ale najpierw muszą być całkowite wokół głowy. Najpierw tu się rozbudowują i
w mniejszym stopniu wokół serca. Pamiętacie - na mistycznych obrazkach jest to
pokazane.
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Jeśli tutaj są w 100% zbudowane, mamy już 50 % panowania nad mocą
przestrzeni, ale dopiero potem zamyka się cale biopole człowieka. Tak naprawdę tutaj
Ezoteryka krąży tylko wokół energetyki to jest zawężone i nie do przyjęcia, ale
troszeczkę w tym zawężeniu poprawne.
Jeśli 16 promieni ogólnie tworzy biopole człowieka, wtedy jest 100 %
panowanie nad mocą przestrzeni. Czyli to tu 10 i 40 razem daje 50% plus 50% i to
dopiero daje 100%.
I każdy z nas może zawsze sprawdzić, ile ma promieni 100 procentowo utworzonych i już zrozumie, co, z czego wynika i co już potrafi, a czego nie, a to wynika
z praktyki. Co prawda dysponujemy Kartą Praw. No, a karta praw pozwala korzystać
z pewnych działań z praw należących do istot wyższych.
Ponieważ tutaj jesteśmy przy DNA, przy przemianach, to omówimy pewną
rzecz, bo nie wszyscy wiedzą, czemu pracując nad sobą - a to jest taki jeden temat
połączony z uzdrawianiem, czyli z ludzkim DNA z macierzą, z ciałem fizycznym itd. czemu pracując nad sobą, nie potrafią być doskonalsi. My mówimy o trwającym jakiś
czas zapisywaniu naszej prawdziwej energetyki, czyli jak kocham człowieka jakiś
czas, to dopiero tak się przyzwyczajam, że staje się to wartością trwałą. Jak jakiś
czas utrzymuję ten stan to pozwalam, by mnie sfotografowano w tym stanie i by to
się stało poprawne.
Oni nazywają ten proces twardnieniem, bo to jest stan utrzymywany zapisuje się w ludzkim DNA. Ale też DNA musi być do tego przygotowane. Bez
współpracy z duchem jest to praktycznie niemożliwe. Co to oznacza?
Mamy te pewne poziomy: pokochanie siebie, wybaczenie, pokochanie innych,
wybaczenie innym itd. czyli tutaj poziom życia relacjami z drugi człowiekiem, które
trzeba odrzucić. Jeśli my w tym czasie nie utrzymujemy cały czas tego stanu, nie
zostanie on zapisany. Wystarczy na 11 minut spaść z poziomu, jaki staramy się
utrzymać, by zaczynać robotę od nowa.
Mamy w naszych szeregach tych, którzy od lat starają się siebie pokochać,
kogoś pokochać i kompletnie tego nie potrafią zapisać. Cały czas próbują,
przychodzi Kowalski i znów go udusili. Patrzą w lustro na siebie i właściwie to nie
wiedzą, co to jest, życie im się nie należy, każdy może ich zdominować, gdzie tam
lepsza robota dla nich - bo nie ma uruchomionej wibracji, która przez pokochanie
siebie zmuszałaby ich do walki o siebie. Po prostu nie utrwalił się ten zapis.
Ja tutaj przeczytam, co oni na ten temat mówią, dzięki czemu zrozumiemy jak
niesłychanie ważną rzeczą jest stworzenie takich warunków przy własnym
duchowym rozwoju, aby nikt i nic ich nie zakłóciło. Czyli mamy tutaj powód do tego,
by odciąć się od świata zewnętrznego, ale dokładnie trzeba wiedzieć, jak odciąć się
od tego zewnętrznego świata wewnątrz siebie. Bez radości, bez życia marzeniami,
bez wsparcia góry, czyli bez modlitw, bez pracy nad sobą nie jest możliwe, byśmy
odciąwszy się od świata zewnętrznego zdołali odciąć się od samych problemów.
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Poza tym, gdyby nawet nam się udało odciąć tu od świata zewnętrznego nie
widząc go, przyszedłby kusiciel. Tak samo jak w przypadku Jezusa. Więc bez
względu na to, co i jak, dopóki Góra was nie prowadzi, dopóki Przewodnicy nie
wstawiają was w konkretne sceny ich utrzymanie, które gwarantuje właśnie odcięcie
całkowite od świata zewnętrznego to właściwie nie jest możliwe utrzymanie pewnego
energetycznego stanu. Czyli jeszcze raz praca, praca nad sobą i świadomość tego, że
musimy na głowie stanąć, ale nie wolno nam spaść poniżej poziomu energetycznego,
który chcemy utrzymać na czas dłuższy niż 11 minut.
I tutaj mamy takie obszary, kiedy my wzrastamy do wybaczenia innym, czyli do
poziomu strumienia i byśmy tutaj cały czas chcieli utrzymać to energetycznie, to
potrzeba by było 40 dni, aby się to udało, ale gdybyśmy korzystali z pomocy umysłu
już 25 dni, gdybyśmy korzystali z pomocy świadomości już dni byłoby 11, z poziomu
czystej świadomości, która by się włączała już trzeba byłoby dni tylko kilka.
Czyli wszystko zależy od tego, kto nam pomaga we wzrastaniu, to jest bardzo
ważna rzecz. Ale żeby czysta świadomość komuś pomagała, na pewno kanały muszą
być pootwierane, praca musi być wykonana, a tu mamy ją dopiero zacząć, czyli jest
to takie pozamykane trudne do pokonania.
Uwaga, co oni każą przeczytać:
Ustawienia w DNA, co my nazywamy przemianą, stają się trwałe, gdy najniższy
poziom zostanie utrzymany przez 25 dni w obszarze do strumienia. Oczywiście, gdy
umysłem działamy, wystarczy spaść w tym czasie poniżej poziomu oczekiwanego
twardnienia na 11 minut, by już przemiana tycząca się tego poziomu nie zaszła. To
samo jest z Dziuplą. Wejdźcie w strumień energii przeciwnej na 11 minut- nasi
zamykają bramy. No, bo autentycznie zamknęliśmy serce, no to nic nie działa, jakieś
zaczarowane 11 minut.
Gdy dotyczy to poziomów strumienia, co przerabia się umysłem, czas
twardnienia poziomu, czyli czas duchowego podciśnienia musi trwać 18-20 dni. Oni to
ładnie pokazują, dlatego jest tzw. poziom duchowy i poziom energetyczny, czyli moc.
Jak my w tym stanie, tej scenie, w którą nas wstawili utrzymujemy pokochanie
ludzi, czyli cały czas praktyką uważności - tak jak u mnie, musiałem widzieć
ludzkie skrzydła, na kogo patrzyłem to tylko skrzydła, tylko skrzydła, jak tylko
skrzydła to uwaga, czułem się słabszy. Co będę się drugim przejmował, skoro jest
lepszy ode mnie. I to cały czas, cały czas trzeba było utrzymać dłuższy czas, aż
człowiek w to wszedł, no faktycznie jest to cząstka Boga i to się po tym czasie
dopiero zapisało.
Czyli ten poziom duchowy jakby na takich gumach, szelkach wyciągał poziom
energetyczny. No, ale jak Kowalski by w tym czasie przyszedł i by zaczął pluć to ten
poziom tego pokochania jego mógł spaść i by było źle. Dlatego non stop widziałem
skrzydła. Kowalski do drzwi się zbliżał, jak drogą szedł – to tylko skrzydła, pod
płaszczem były skrzydła, chciałem zobaczyć te skrzydła i cały czas to pokochanie
było utrzymane i zostało wartością trwałą.
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Przy twardnieniu poziomów między dziewiątym a trzynastym, co umożliwia
podciśnienie w świadomości czas wynosi 11-12 dni. Przy 13 i 15 i podciśnieniu
ducha 4-6 dni, twardnienie w świecie duchowym od szesnastki do osiemnastki przy
duchu całości 3 - 4 dni. Twardnienie posiadanego przy podciśnieniu Praojca, czyli
Praojciec tutaj cały czas z poziomu duchowego uruchamia to wszystko, trwa to 1011 godzin.
Czas twardnienia niższego poziomu zależy od poziomu duchowego, lub
energetycznego, na którym wytwarza się podciśnienie duchowe lub energetyczne. I
ogólnie jest tak: podciśnienie z poziomu ciała fizycznego w energetyce 40 dni, gdy
się umysł włącza, 8-20 dni, gdy świadomość 11- 12 dni, gdy Duch 4-6 dni, Duch
Całości 3 -4 dni, gdy Praojciec 1 0 - 1 1 godz.
Oznacza to, wprost, że bez pracy nad sobą nie można wejść w wyższy
poziom duchowy i wytworzyć w nim podciśnienia umożliwiającego twardnienie
niższych poziomów struktur energetycznych, a więc i zapisania zmian w DNA, które
utrzymują tzw. przemianą, nowy trwały zapis.
Podciśnienie musi być zawsze o jeden poziom wyższe od poziomu, który
twardnieje, tak, więc bez pracy duchowej nad sobą, stabilność energetyczna i
duchowa, którą nazywacie rozwojem nie jest możliwa.
Opamiętajcie się też przy dokonywaniu wyborów, które potrafią znacznie,
znacznie obniżyć wasze wibracje i na długo wstrzymać proces odbudowy siebie.
Co to znaczy? To znaczy, że gdy chcemy wzrastać a pracujemy w jakimś
bardzo niekorzystnym środowisku, to warto na ten czas wziąć sobie urlop i wyjechać
na Majorkę a najlepiej na bezludna wyspę, tylko musicie może się wyłączyć, bo i
drzewa zaczynają was denerwować.
Wiadomo, że to pokochanie dotyczy wszystkiego, a nie tylko człowieka, to są,
co prawda elementy ruchome, ale kokos też jak spadnie na głowę potrafi być
przekleństwem na całe życie. No niestety w połowie urlopu 11 minut wypadło i
zabrakłoby czasu do końca urlopu, to już wtedy płyniemy bez statku do brzegu - no
trudno nie udało się.
To naprawdę trzeba przygotować, to naprawdę trzeba poczuć. Ktoś, kto się
nie modli tego nie zrobi. Ja jak wam tam czasem przypominałem te pierwsze lata, 6
razy dziennie się modliłem, nawet do 1,5 godziny za każdym razem. Jak tylko coś
się działo czułem, że moja energetyka zaczyna funkcjonować nie tak, że jakaś myśl
nie taka wchodzi, emocja nie taka, zaraz za modlitwę, wszystkie teksty, jakie były,
inwokacje, wchodzenie w światy, krąg ognia, co tylko było pod ręką byle utrzymać
poziom energetyczny.
Ale jak słyszę, jakie ludzie pracujący nad sobą mają rewelacje, to ja się nie
dziwię, że im nie wychodzi. On wchodzi w modlitwę, w modlitwie trzy razy
Kowalskiego zamorduje wychodzi a jeszcze uważa, że to było dobrze, i tak sobie to
tłumaczy.
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Uwaga: pierwsza rzecz tutaj, bo musimy tutaj wejść do Kryształu Życia jak on
wygląda. Najpierw ten kryształ życia, który stanowi podstawę, i dlaczego tu nasze
wzrastanie duchowe i od tego wzrastania duchowego ten poziom energetyczny, są
takie ważne. To jest wyrażone energetycznie naszym biopolem i pokażę wam, ale
tylko w uproszczeniu, o co w tym wszystkim chodzi. Ogólnie kryształ życia składa
się tylko z dwóch elementów z plusa i minusa.
Jak wiecie nie ma materii. To są tylko zagęszczenia energetyczne i
autentycznie tak mi to pokazali. Takie ogniste kule, które się kręcą jak Saturn.
Wyobraźcie sobie ładunek (+) i ładunek (-). Tutaj plus, tutaj minus, i u
góry też, i mamy w przenośni jakby dwie piramidy złączone. Z każdej tej kuli
wychodzi po 6 promieni i tu oprócz tych dwóch ładunków są dwie siły duchowe,
które to utrzymują.
Pierwsza siła duchowa utrzymuje te ładunki energetyczne, jak byśmy to
powiedzieli, te energie między sobą, żeby nie odleciało. Odległości są dokładnie takie
same, ten kryształ połączony jest z drugim kryształem, ten z następnym, w ten
sposób tworzy się ocean Ducha Świętego. To jest czysty zapis. Ciekawostką jest to, i
przecież my to tutaj postrzegamy, że w Oceanie Ducha Świętego istnieją tylko te
kryształy. Nic innego. A tymczasem my siebie tak widzimy. Czemu? Kryształek jest
taki, jaki jest.
Gęstość jest ciągle taka sama, nie ma nic innego. Jak oni na początku nam
pokazywali „0” „1” „0” „1” itd. to tak istnieje. Zapis informacyjny, tylko łączy ten
kryształek z tym kryształkiem z tamtym kryształkiem – o! i noga Kowalskiego
wyszła, a te inne są, ale nie są w tym zapisie. Noga Kowalskiego ujęta, one są, czyli
nie ma próżni, one są cały czas. Dziwnie to wygląda. Ale uwaga, mamy siłę spajającą
tutaj te plusy i minusy i jest jeszcze druga moc duchowa, która całe kryształki łączy
ze sobą. Czyli jedna utrzymuje kryształek, druga kryształki ze sobą. Informacje
wstawia mózg. To jest tak jakby mózg, przecież mózg jest jednorodny wszystko jest
to samo.
Ale mamy tak, tutaj noga Kowalskiego, tutaj jest Zuzia, tutaj moja była szkoła,
to jest zapis informacyjny, taki zapis, to jest tak jakby za przeproszeniem twardy
dysk. Wszystko jednorodne, ale patrzymy fotka jest, patrzymy na ten dysk i cały
czas jest taki sam a tu jest zdjęcie, tu jest to, tam jakaś muzyka. To są zapisy
informacyjne, czynnikiem, który to uruchamia jest wola.
I uwaga, tutaj jest tak, jak oni tłumaczą, obie cząstki (+) i (-), plus siła je
utrzymująca w tej konfiguracji, plus siła tą konfigurację utrzymująca w całości w
przestrzeni i pozwalająca tej konkretnej konfiguracji objawiać się wszędzie, objawiać
się wszędzie, tak naprawdę moc tego wszystkiego jest taka zdumiewająca, że
istnieje tylko punkt styczny, tylko jeden kryształek.
Cały zapis tego jest w nim. Jak my tutaj działamy i powodujemy wybuch, to te
siły sprawiają - gdzie jest (+) i (-), że powstaje jakby takie wspólne dodatkowe
uderzenie. Dodatkowo te kryształki wydzielają jakby promień zbiorczy i powstaje
wybuch. Siła duchowa coś zmienia. Ale przeczytajmy:
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Oni tutaj mówią o promieniach, dziwna jest tutaj ta liczba promieni podana,
bo jest 38 promieni a skoro mamy tych kryształków sześć, no to 6 razy 6 jest 36.
Oni mówią 38, plus 39 wynikający, zwany otwarciem Oka Boga, a Oko Boga wiemy
jak wygląda, bo każdemu się ukazuje.
Ogólnie piszą tak:
z każdego punktu idzie po 6 promieni, 6 do środka. Przy czym dwa 37 i 38 są
duchowe energetyczne, ale nakładające się na promienie zasadnicze, zaś 39 - ty
jest centralnym skupieniem albo raczej wynika jego powstanie z zebrania się w
centralnym punkcie wszystkich promieni, przez te u ich zbiegu zaczyna on światłem
promieniować na zewnątrz.

Jak my teraz zaczęliśmy uzdrawiać, przypomnimy to teraz, to nie działamy już
zewnętrznie tylko pozwalamy by coś wewnętrzne powstało, tak jak to robił Jezus i od
razu uzdrawianie zwielokrotni się, to jest szokujące. I to już wcześniej było podane.
Oko Boga jest budzeniem się boskiej świadomości w ludzkim DNA. Tak
zaczyna się światłość w człowieku. Kryształ życia zawiera w sobie 4 elementy
tworzenia, te, które sobie opisaliśmy (+), (-) i te dwie siły wewnętrzna i zewnętrzna
całość utrzymująca, piątym jest wola, jak ktoś siebie nie pokochał, jak może wierzyć,
że mu są uda, jak ktoś nie pokochał drugiego, jak może uruchomić wolę by go uleczyć. Zło uruchomi wolę, oskubie cię, wykorzysta i energią przeciwną też potrafią
tutaj sporo namieszać. Gdy jakiś organ, mówimy o zdrowieniu, nie ma woli
uzdrowienia, utrzyma chorobę. Gdy nad nim panuje człowiek niewierzący w
uzdrowienie, woli też nie ma organ o ile ciało jest ubezwłasnowolnione. Obudzenie
duchowej świadomości w DNA pozwala uruchomić procesy zdrowienia z poziomu
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programów nadrzędnych, które eliminują wolę danego człowieka. Ale wola danego
człowieka to jest poziom dziewiąty, wola ciała poziom piąty a wola organu poziom
czwarty. Czyli trzeba z wyższego poziomu energetycznego zadziałać i jeszcze obudzić
Boga, by to odniosło odpowiedni skutek.
Ale tu pisze: poziom dziewiąty, innymi słowy jakby się spadało w tym czasie
poniżej poziomu dziewiątego, to, co się robi? Wola jest mniejsza i wola człowieka
zaczyna dominować. Czyli trzeba by było jakoś tego człowieka zachęcić. W jaki
sposób najprościej. Mówimy wprost, przychodzi do was na uzdrawianie, mówimy: ma
pan numerek i jak pan będzie zdrowy, uczestniczy pan w losowaniu 100 tyś. Złotych.
I on zechce być zdrowy. Po prostu w jakiś sposób trzeba go tutaj przekonać, ale to
oczywiście zależy od ilości klientów, którzy do nas przychodzą.
Tutaj jest też kwestia wahadła duchowego, ale to wahadło duchowe, które
łączy ducha z macierzą, omówienie tego wymagałoby czasu, zostawmy to może do
książki. Ja tutaj, bo jest kryształ życia wzięty pod uwagę, przedstawię
pewną rzecz. Uwaga na najbardziej uproszczony schemat, jaki może być. Pomijamy
kolory radiestezyjne. Jak wiecie w radiestezji mówi się, że ta zieleń ujemna, jak jest
skala poniżej koloru podstawowego, czyli poniżej tego poziomu czerwonego, że ta
zieleń ujemna jest zmorą, że to jest najgorsze, co może być - a zapomina się przy
tym, że to jest tak naprawdę wejście w świat duchowy.
Tu są siły przyrody, tu się budzi duch itd. to jest najpotężniejsza siła. Tu ta
zieleń ujemna. Nie chcą tego rozczłonkowywać i ukazywać światu. Czemu? Bo światło
by się ukazało. I okazałoby się, że radiestezja w połowie tego, co to wszystko opisuje
jest niepotrzebne. To jest tak jakbyśmy musieli wiedzieć dokładnie, jakie jest
ziarenko wapna, czemu to takie jest powietrze i kupę innych bzdur, żeby ścianę
zburzyć. A po co mi to wiedzieć? Walę młotem. Młota nie opisują, bo, po co.
Otumaniają, dokładnie otumaniają. Sekret jest właśnie w zieleni ujemnej. Ale dobrze,
pomijajmy to.
Ogólnie mamy czakramy. Wiecie, co jest im przypisane. Są poszczególne
barwy, czyli poszczególne poziomy wibracji: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony
później, no niektóre mamy niebieskie, indygo, fiolet itd. Jest też tutaj, od siódmego
czakramu zaczyna się, tzw. biel. My tu mówimy zaczyna się kolor złoty, ale tych
poziomów jest więcej. Uwaga, jak my się doskonalimy, to tak w przenośni powiedzmy, ta energia, która do nas wpływa musi być fachowo ustawiana. Jak my
siebie pokochamy, czyli pozwolimy na to by brukała nas energia przeciwna, by w
nas się rozwijała energetyczna zaraza? Nie - jesteśmy czyści, czyli blokujemy
powolutku tutaj te matryce. Ogólnie tutaj jest tak, że jak utrzymujemy poziomy
duchowe, czyli powiedzmy sobie, świadomość w tych czakramach to każdy czakram
właściwie funkcjonuje.
Wyobraźmy sobie teraz jak te czakramy wyglądają. To jest bardziej
skomplikowane, ale ja najprostszy rysunek, schemat przedstawię. Wyobraźmy sobie,
że... mówimy o czakramie serca. Tak naprawdę to jest taki wir, który się rozszerza,
jak tuba kiedyś w patefonie, ale patrzcie się, to się nie rozszerza, przez dziwny przypadek, widzieli to, ale nie widzieli końca tego Rozszerza się i zatacza koło. Tu tak
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naprawdę każdy czakram w środku to jest taka kula, która - jest kanał centralny i
rozszerza się - to jest kula energetyczna. Jeden czakram jedna kula, drugi czakram
druga kula, trzeci czakram trzecia kula i oczywiście to tutaj się rozszerza, tam są
modulowania, ale to tutaj jest za bardzo skomplikowane.
I uwaga każdy wyższy poziom wibracyjny pokochanie siebie, wybaczenie
sobie, pokochanie innych, wybaczenie innym i tak dalej, to tych kul jest więcej, ale
oczywiście do poziomu dziewiątego dochodzimy umysłem. Zobaczcie ile tam jest
tych czakramów. Ogólnie jest tak - im wyższy czakram, tym gęstsza siatka, tym
wyższy poziom wibracji. Wygląda to tak, jakby przy pierwszym czakramie, te pasma
wibracyjne, ta siatka jest duża. Już przy drugim czakramie jest mniejsza, a przy
trzecim jest taka malutka itd. Na dodatek te wszystkie siatki, bo one są
poprzesuwane przecinają się. W rzeczywistości powstaje, ale na końcu tej drogi
dopiero jak jest szesnastka, taki malutki, najmniejszy kryształek. Kto tutaj dojdzie, ten
potrafi - bo to jest sieć-uruchamiać pozostałe.
I teraz tak, wyobraźmy sobie, że my jesteśmy doskonali, że pracujemy nad
sobą i nagle coś nas zdeprymowało, byliśmy za słabi, coś się stało i zgrzyt powstał w
którymś czakramie to od razu, na tym samym poziomie wszystkie inne padają, po
prostu. Dlatego tak ważnym jest utrzymanie tej naszej energetyki. Musimy totalnie
kontrolować myśli i emocje. Kiedy jest to możliwe? Kiedy nie zwracamy na nie
uwagi. Kiedy nie zwracamy uwagi na myśli i emocje? Kiedy jesteśmy w radości i
mamy włączoną świadomość. A ludzie o tym zapominają. To jest tutaj bardzo
ważna rzecz. Czyli „pi razy oko" już wiemy gdzie się wykluł kryształek i o co w tym
wszystkim chodzi.
Uwaga. Nawet jak nie jesteśmy jako tako doskonali to przecież w chwili
szczególnej, kiedy uruchamiamy nasze działanie, potrafimy z czegoś skorzystać
przy otwarciu kanału. Ze wsparcia sił wyższych, które ustawiają nasza energetykę.
Dlatego to działanie jest dużo doskonalsze. I tu jest tak. Od kiedy mamy wejścia w
DNA - i teraz tutaj to omówimy później - im większy potencjał energetyczny
potrafimy więcej zrobić od wewnątrz człowieka. Ogólnie jest tak, że bioenergoterapia, ci, którzy posługują się energiami, działają z zewnątrz. Zauważcie, ogólnie
zasada jest jedna. Organ jest i on ma jakby swoją energetyczną kopię. To jest część
duszy, bo organ ma tak samo duszę jak i człowiek. Czyli jak ciało. I działają tutaj
poprzez energetykę na eter. Eter łączy obraz energetyczny. Eter to taka maź,
jakby osocze z organem. Jak organ choruje, to jego obraz energetyczny nie jest za
ciekawy. A więc chorobę można spowodować niewłaściwą energią, która przez eter
uszkadza organ i bioenergoterapeuci działają na tę energię, która powoli wprowadza
zmiany organu.
Jest to ubogie działanie, które trzeba zapomnieć. Ogólnie, jeśli już chcemy tym
się w najprostszy sposób posłużyć to owszem uruchamiamy, ale prosimy opiekuna,
aby tą energią kierował. Nie musimy nic wiedzieć. Ale jak tutaj się sprawdza okazuje się - wszyscy działają z zewnętrza na organizm człowieka.
Kiedy my tutaj, bo zmiany, które teraz wprowadzamy w DNA są
automatycznie w nas wpisywane, bo to jest rozsiane. Wystarczy działać z poziomu
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DNA, to, co nas interesuje, to uwaga - wprowadzanie zmian od wewnątrz. Jezus
działał w 100% od wewnątrz. I to jest szokujące tutaj działanie. Mówimy o udziale
czynnika działającego z zewnątrz. Uzdrawianie jest znacznie silniejsze. I gdyby
wtedy porównać, to, co oni mówią, jaka jest wasza skuteczność, to tak, jak sto
osób idzie do Jezusa i tych samych sto osób idzie do was, to przy jednym działaniu
ileś uzdrowień idzie za pierwszym razem a ile uzdrowił Jezus? To przy
uruchomieniu, obudzeniu ducha od wewnątrz to drastycznie wzrasta. Po prostu są
rewelacyjne wyniki.
Mówimy o jednym działaniu i wielokrotnie skraca się czas leczenia, mówimy
tutaj o przyspieszeniu. Ezoteryka próbuje odciąć całkowicie wszystko to, co jest
związane z uzdrawianiem, czyli człowieka od wartości duchowych. Od tego żeby Duch
w ogóle nie miał tutaj żadnego wejścia. Nie dość, że krytykują, nie dość, że odcinają
się od tego, to autentycznie niszczą tych wszystkich, którzy duchem działają. To jest
zakazane. Nie ma żadnej szkoły, która by pozwalała zdawać egzamin autentycznie z
tego. Jest niszczenie ducha, tak samo jak kościół, tak samo Ezoteryka niszczą
wszystko, co idzie stamtąd. My się od tego odcinamy.
Więc ogólnie, w zależności od tego, jakie macie poziomy, sprawdzajcie na
wahadełku ile jest stuprocentowego uzdrawiania, przy tym przesuwaniu działania z
zewnątrz i od wewnątrz człowieka. My będziemy budzić tylko to, co jest od wewnątrz.
Tam są takie trzy rzeczy:
- Kryształem życia się działa,
- sercem jak się działa, jest więcej,
- ale jak budzi się w człowieku to, co go łączy z górą, czyli Boga, czyli pozwalasz
tylko się odnaleźć, to on się wyłaniając jak otworzy oczy totalnie to uzdrawia.
Ale by to zrobić trzeba mieć pasma podpięte pod niego. Cała Ezoteryka łącznie z
radiestezją popełnia podstawowy błąd sądząc, że określona wibracja jest zawsze
zbawcza albo nie.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

429

WARSZTATY Warszawa 1 styczeń 2011
część 1
Działania energetyczne, wzrastanie duchowe – te tematy już nie będą
poruszane. To, co jest najważniejsze to tzw. wejście mistyczne, takie duchowe
doświadczenia. Jak wchodzimy w te stany to wszystko jest cudowne. Najważniejsze,
że poznaliśmy mechanizmy wchodzenia w te stany i wiemy jak wzrastać. Teraz
zaczyna się szkoła życia i należy wykorzystywać to, co znamy. Zacząć liczyć na siebie
i brać się do pracy.
-Struktury (skala podstawowa) - mówią, na jaką część człowieka idzie atak, a to
pozwala odnaleźć przyczynę własnych błędów.
Atak na ruch - kończą się nasze działania, nie potrafimy wezwać pomocy, bo
Ciemni blokują nasz ruch. Uderzenie w obszar ruchu powoduje, że człowiek jest
bezradny.
- Praojciec to Nienazwany, Jego Imię ty masz -to Echo i ściana to Echo odbijające
-Teraz dążymy do tego, by mieć potężne ciało energetyczne, ale by to osiągnąć
należy dokonać totalnego uzdrowienia się (gimnastyka, właściwe odżywianie się …)
- Ważne jest utrzymanie stanu, w którym jesteśmy. Im jesteśmy wyżej, mowa o
energetyce, tym szybciej można człowieka zranić, np. chwila wejścia w
przeszłość i już myślimy o nim źle. Gdy stajemy się duchowi i zaczynamy korzystać
ze świadomości, to każda cząstka energii, którą tu obudziliśmy w przeszłości,
zaczyna rosnąć. To niebezpieczny stan, dlatego dbałość o ciało energetyczne bez
ciała fizycznego jest prawie niemożliwa. Dlatego badamy, na jakim poziomie jest
nasze ciało energetyczne.
-Teraz mamy wchodzić w lekcje szkoły życia, które mogą nas czegoś nauczyć, mamy
coś przerobić.
- Ich (Góry) spojrzenie na nasze radzenie sobie w życiu, na brak komunikacji
zewnętrznej (z drzewami np. ze ścianą, itd., duchami przyrody), brak odbierania
sygnałów od Nich jest druzgocące. Dlatego będziemy brać u nich lekcje.
- Marionetki – odczytujemy siebie nakładając iluzję, a prawda o nas jest nieciekawa.
- Ten rok jest ważny dla wszystkich, mamy wyjść z biedy.
- My powinniśmy mieć wielki szacunek dla każdego (bez szufladkowania).
Odnoszą to do każdego człowieka. Nie ma żadnego znaczenia gdzie jesteśmy,
na jakim poziomie. Każdy poziom rządzi się swoimi prawami. Natomiast mechanizm
jest zawsze ten sam. Nie można wychylać się ponad swój poziom, bo i tak nic z
tego nie będzie. Małe zagubienie i cele lecą. Przyznawać się do tego, jakim się jest,
nauczenie się obserwacji siebie jest bardzo ważne.
- Są 4 rodzaje iluzji
-materialna
-egzystencjonalna
-potęgi
-zmartwychwstania
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Świat materialny jest projekcją Ducha i stanowi podstawę doświadczenia tylko w
czasie istnienia ciała fizycznego (jesteśmy w grze komputerowej, nie ma tu dobra i
zła, jest przyczyna i skutek energetyczną).
Egzystencja jest grą, której zasady są zmienne i wyznaczone:
Mocą Energetyczną dla Ciała Fizycznego,
Mocą Duchową dla Ciała Energetycznego (Duszy),
Mocą Boską dla Ciała Duchowego i Mocą Rzeczywistości dla Boga,
co oznacza, ze każdy ma wpływ na parametry egzystencji. Bóg jest zależny od nas.
To, co tworzy wyznacza horyzont Jego istnienia, nic przeciwko nam nie może zrobić,
ale może nam pokazać mechanizm naprawy.
- Potęga nie istnieje, bowiem rytm na Górze wyznaczają ruchy na dole i
odwrotnie.
- Z martwych nic nie powstaje, bo nic nie jest martwe, tylko przeistaczające się.
Gdy wkroczysz do Nurtu zmian, będziesz mógł wykorzystać Ruch do
ukierunkowania zmian (dlatego ta struktura Ruchu jest dla nas ważna, jest
ważniejsza od ruchu fizycznego – w górę i w dół,ale jak jadę na wprost to ważna
jest komunikacja, czyli ciało fizyczne).
Jedyną zmienną jest chwila oraz pamięć tego, co było. Ale gdy utoniesz w
tym co było Stracisz szansę na postrzeganie tego co się zmienia.
Na dodatek każde z Twoich ciał śni, marzy i działa w innym obszarze. Bacz, więc, by
żadne z nich (tych ciał) nie tonęło w iluzji zmian i będąc zakotwiczonym w
duchowym, energetycznym (egzystencjonalnym) bądź materialnym ( choroba)
marazmie. Dostrzeż Ruch, a staniesz się wielkim, zmiennym (musimy zacząć
dostrzegać Ruch), czasami dostrzegamy czując zagrożenie.
Postrzeż też, że wystarczy wówczas niewielka moc, ociupinka mocy, ledwie jej
echo, by zmiany podążyły wskazaną przez Ciebie drogą. Dlatego Moc i Miłość jest
ciszą, a Ten, który wszystko wypełnia jest dla niewidzących Ruchu – Nieistniejącym,
choć On Sam jest najbardziej widoczny. Ten najbardziej widoczny to Bóg.
Nie widzisz Ruchu, nie odbierasz tego sygnału - to nie masz pojęcia, że Boga
nie ma, a duchowo czujesz, że Bóg gdzieś jest.. Gdy widzisz z daleka zdjęcie,
możesz założyć, że jest to realna rzeczywistość. Dopiero zbliżywszy się do zdjęcia
odczujesz swoją omyłkę. Wielu z Was żyje takimi omyłkami, wiedząc coś, co jest
martwe, co jest za przeszłością albo było tworzone jedynie jako nie zaistniała w
Ruchu koncepcja.
Czasem zaś widzicie Ruch spowodowany przez innych sądząc, że jest to efekt
Waszych starań, nie wiecie przy tym, że każdy ma swoją wibrację, że jest kodem
myśli, emocji i emanacji, a więc kształtujących bieg cząstek, ścieżek wywołanych
nie Waszym staraniem, które budząc w Was określone skojarzenia i stany stają się
cząstką Waszych wyborów, choćbyście o tym nie wiedzieli ( koncepcja
wdrukowywania uczuć itd.) Im gęstsze są owe emanacje, tym silniej pętlą i
uzależniają ludzi, tworząc w nich iluzję poprawności dążeń.
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Sprawdź poziom wibracji własnej duszy, potem myśli i emocji (skala
poziomów duchowych) oraz wewnętrznych zdjęć, a rozpoznasz, w jakim procesie
żyjesz snem innych, a w jakim się spełniasz.
Dopóki iluzji nie odrzucisz, dopóty wolnym od cudzego Ruchu, od cudzych
dążeń nie będziesz. Śniący innymi doskonale znają te zależności i umiejętnie
wykorzystują do nadania innym woli własnych rąk, z tym, że sami spijają efekty ich
pracy.
Wokół każdego człowieka istnieje magiczny krąg wymuszanych zdarzeń,
który go mami, zwodzi i porywa. Śniący innymi tworzą magiczne kręgi martwe i żywe
w celu wykorzystania Was do realizacji własnych planów. Martwy krąg ma charakter
węzłów energetycznych i stale odtwarzanych poleceń (voodu).
Żywy krąg magiczny jest formą uwodzenia słowem, gestem i sceną by
tworzyć w grze aktorskiej iluzję poprawności sceny, które tak naprawdę jest pułapką
dla wolnych wyborów.
Inną formą tworzenia iluzji są projekcje, które korzystają z obu
wymienionych formacji i są stale emitowanym programem, który wiele elementów
łączy w człowieku tworząc w nim pożądany obraz, sytuację, dążenie. Ów program
tak wiąże owe elementy, że człowiek nie postrzega innych (widzimy świat zgodnie z
programem, zmiana programu zmienia widzenie świata). Dlatego zakochanym w
sobie, do głowy nie przyjdzie, że uczucie, które nimi owładnęło można wysyłać w
stronę innego człowieka. Zaś owładnięci chęcią dominowania i mordu wciąż działają,
nawet wtedy, gdy podstawa występku spłonęła na stosie ( np. Ku Klux Klan itd. –
programy).
Wokół nas pewne siły tworzą stałe projekcje. Są one silne, oddziaływają nawet
z poziomu DNA i w przestrzeniach pasm duchowych tak, że człowiek ani zdaje sobie
sprawę z tego, iż kieruje się w swoim postępowaniu zewnętrznym rozkazem.
Projektorów nie jesteście w stanie wyłączyć. Możecie, co najwyżej
zablokować ich działanie przez bycie, nadawanie na wyższej częstotliwości, co
zagłuszy ich sygnał (dlatego wyjść z relacji, bo mowa o konkretnych scenach z
naszego życia – atak na Irak. My mamy być w kanale ! Oni mówią o technicznym
stanie naszego życia. To nie iluzje, to projekcje, programy, kody, to, czym się
steruje). I w takim stanie musicie pozostać do końca życia.
Gdy staniecie się po śmierci fizycznego ciała wyższą wibracją, projekcje tego
świata przestaną Was zwodzić, ale dopiero czysty, pozbawiony cząstek
energetycznych Duch przestaje być narażony na życie w iluzji, na odtwarzanie w nim
cudzych scen, na wymuszanie posłuchu. Tylko on w wolnym wyborze postrzega Ruch
i się nim bawi (no, bo co Duchowi zrobić, jak on nie istnieje, jest tylko zamysłem
Boga). Walka jest na poziomie fizycznym lub energetycznym, a Duch nie ma ciała ani
energii. Dlatego trzeba być na poziomie duchowym, złączonym z nim - czyli ze
świadomością. Szukać jak się odnaleźć w Duchu będąc w ciele fizycznym !
I tylko on w tym wyborze tworzy wolne słowo, myśl i uczucie, totalnie panując nad
emocjami, jednej z sił nośnych projektu ( po obudzeniu się w Duchu najmniejsza,
niewłaściwa myśl jest rozpoznana i kasowana). Gdy działają projekcje, emanacje,
człowiek zapomina o tym, co mówił i co sobie obiecał w stanie obudzonej Jaźni, czyli
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w stanie wolnego Ducha. Zapisujcie Księgę Wolności byście mogli w chwili
koszmaru iluzji odnaleźć własne utracone ścieżki. Ich nie traci tylko ten, co je zapisał
w Ojcu lub pozwolił nam o tym przypominać (pisać Pamiętnik Celów, Księgę
Wolności, stosować praktykę ważności. Wszystko w sobie zapisujemy, nie
wolno zapominać co się obiecało. Pamiętać o tym, co sobie obiecaliśmy.)
- Ławka Zwierzeń jest jedna z form czystego zapisu, zapisu, który jako Twój
wewnętrzny głos, zawsze się Tobie przypomni o ileś nie poszedł na zatracenie.
To wszystko. Pisanie tego tekstu jest jednoznaczne z wyjściem z iluzji i z
zaliczeniem tego tekstu. Amen.
I pamiętajcie, nawet projekcje najpotężniejszych istot duchowych np. Diabel
mają pośród nas ledwie wymiar energetyczny!! I zawsze możecie je odkryć, jeśli w
sercu zabrzmi akord czystości (czyli wejść w Kanał i jesteśmy bezpieczni. Ciemni
mogą działać tylko na poziomie energetycznym, przez tych, których mają najbliżej
nas, bo oni korzystają z ludzi.)

Warszawa część 2
Mamy 4 poziomy Szkoły Życia:
- poziom obserwacji
- poziom kodowania docierających informacji
- poziom analizy
- poziom podejmowania decyzji ( jak podjąłeś to na swoim poziomie to
utrzymujesz, a więc decyzja jest ostatecznym zapisem).
Oparte na tych założeniach odnajdywanie się w życiu nie ma nic wspólnego z
duchowym budzeniem się człowieka, który przestaje wyznaczać prawa fizyczne na
rzecz energetycznych, a potem energetycznych na rzecz duchowych, ale jest jakby
drugą częścią odradzającej się istoty ludzkiej, która poprzez doskonałość nie daje
sobą rządzić, która przestaje żyć iluzją i wciela w życie zasady, które są jej i
własnego ducha życzeniem.
Pragniemy przy tym przypomnieć, że człowiek może odnajdywać się w 5
przestrzeniach życiowych (my musimy działać w przestrzeni duchowej, w której
mamy moc), gdyż każda z nich ma oddzielny poziom wibracji.
W ogólnym rozrachunku nie ma znaczenia sam poziom wibracji, ale ma
znaczenie nie mieszanie owych poziomów, gdyż doprowadza to do eliminacji
pierwotnych założeń (celów), które potrafią być sobie energetycznie przeciwstawne,
co prędzej czy później doprowadza do wewnętrznych konfliktów i spadku na jeszcze
niższe poziomy przestrzeni życiowej. Nie może bowiem egoistyczny, wykorzystujący
ludzi człowiek łączyć tego modelu z drugiego poziomu przestrzeni życiowej z posługą
charakterystyczną dla IV poziomu duchowej przestrzeni życiowej, gdyż nie tylko owa
posługa nasiąknie silniejszą, gęstszą (bo więcej ludzi w niej wibruje) energią II
przestrzeni, ale na dodatek nie mogąc się w niej bezproblemowo utrzymać, sięgnie
taki człowiek do I-szej fizycznej przestrzeni życiowej, gdzie dominują rozwiązania
fizyczne jak gwałty i wszelkie formy siłowych rozwiązań jak uderzenie i eksterminacja
(wroga, zwodzi się ludzi, tworzy iluzje- jak kościoły).
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Jeśli zaczynamy budować przestrzeń życiową to starajmy się być w niej w
pełni, nie częściowo, gdyż wyznacznikiem mocy budowania jest określona wartość
ludzkiej energetycznej i duchowej mocy.
Niech człowiek wibrujący poniżej strumienia nie buduje świątyni, do
której zacznie na nauki zapraszać innych, bowiem niczego ich nie nauczy, a tylko
ściągnie z wybranej drogi i wykorzysta, gdyż ów energetyczny poziom istnienia
zawsze zakłada wychodzenie na swoje. Taki człowiek zawsze będzie postrzegał
innych własnymi oczyma ( z tego II-go poziomu), a więc będzie zakładał, iż świątynia
nie jest miejscem tworzenia wolności, a jedynie kramem, gdzie następuje wymiana
produktów.
Prawdziwej świątyni, prawdziwego domu nie może prowadzić nikt kto nie
tworzy kanału bratniego, a więc nie jest w stałym kontakcie ze światem duchowym.
Zaś podstaw budowy świątyni i domu nie może wyznaczyć nikt, kto do tej pracy nie
został przez nas posłany i kto nie jest jeszcze w Duchu w pełni obudzonym. Ludzkie
przełożenie Praw Boskich na Prawo Duchowe jest w takim człowieku pełne i zawsze
rozumiejąco, a więc poprzez wołane doświadczenie wyłożone.
Gdyby było inaczej, ukazywanie prawd Bożych przybrałoby charakter
pustosłowia, choć ujętego złoceniami treści religijnych, ezoterycznych i społecznych i
nie miałoby nic wspólnego z budową Nowego Świata, a byłoby jedynie kolejną próbą
utrzymania starych form międzyludzkiej komunikacji.
Dlatego przypominamy Wam jeszcze raz, by dopasować własne cele do
odpowiednich wariantów przestrzeni życiowych przy pojęciu, że o ich budowie
decyduje gęstość własnej mocy. Dlatego Cztery Przestrzenie Życiowe
odpowiadają Czterem Poziomom budzącej się Istoty Ludzkiej, a więc
człowieka fizycznego, budzącego się w świetle, Kanale i zjednoczonego w Duchu.
Dopóki nie zapiszecie w sobie tych poziomów nie żyjcie mrzonką tworzenia
wyższych wartości, gdyż będą one miały charakter, postać widzenia i przerabiania
tych wartości systemem obowiązującym w niższej przestrzeni życiowej (nie żyć tym,
czego się nie przerobiło). W ten sposób żyjąc iluzją własnej siły, nie tylko nie
osiągniecie celów wyższej przestrzeni życiowej, ale na dodatek stracicie czas, który
mógłby być wykorzystany do naprawienia Waszej w niższej przestrzeni życiowej.
Dla przykładu wiele osób żyje iluzją odejścia od starych i chorych układów
rodzinnych, kiedy to mogliby wreszcie realizować się, doświadczając miłości i
szacunku, a nie bicia, upokorzenia i zniewolenia. Takie osoby podejmują decyzje o
rozstaniu, bazując na odwadze i sile, o którą się ledwie ocierają i to w chwilach
szczególnych, zwłaszcza w modlitwie. Odczytują potem przyszłość i
przychylność zaświatów w stosunku do chwilowego, nieuregulowanego
wyższego poziomu i zaczynają tworzyć wartości, relacje i sytuacje
należące do przestrzeni życiowej, które one same nie są nawet w stanie
utrzymać. Tworzy w ten sposób chaos dotychczasowej przestrzeni i płacą za to
kolejną degradacją. Ponoszą karę za własne błędy (odejdę, odchodzę - a ciągle żyją
relacjami - kara za to, co się zrobiło).
Prosimy, więc Was, byście tworzyli, zabudowywali przestrzeń życiową podle
własnej energetycznej i duchowej mocy, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie, a często
bywa jeszcze gorzej. Bez ugruntowania się w mocy nie traćcie czasu na tkwienie w
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iluzji, bo Wasze energetyczne ciało tego stresu nie wytrzyma, a fizyczne nie dotrwa
do dnia, w którym moglibyście trzeźwo ocenić sytuację.
I nie wstydźcie się przyznać przed Bogiem i sobą samym, jakie macie słabości,
wady, przekłamania, gdyż bez przyznania się do prawdy o sobie nie istnieje
możliwość eliminowania wad, takiej przebudowy siebie, by doprowadziła ona do
powstania nowych wartości energetycznych i duchowych. Dopóki nie zapanujecie nad
własnym,myśleniem, emocjami i wypływającymi z Was energiami, dopóty będziecie
uwikłani w relacje międzyludzkie i będziecie silnie od innych ludzi uzależnieni.
Ucieczka z jednych relacji w drugie nic nie da, bowiem prędzej czy później będziecie
powtarzać stare błędy.
Taki wyzwoleńczy krok jest możliwy tylko wtedy, gdy przestajecie w
utrzymywaniu własnej mocy i realizowanych celów zwracać uwagę na energetyczne
(czyli na poziomie relacji) związki z innymi ludźmi. By móc budować własna drogę,
musicie wpierw dokładnie poznać siebie, ewentualnie wzmocnić, czyli uczyć się w
Świątyni Serca, a dopiero potem po realnym ocenieniu szans, zbudować dom (dom
nie hotel, Dom – miejsce, gdzie jesteśmy mocni). Inaczej oparta na iluzji własnej
mocy i umiejętności utrzymania celów budowę domu wstrzymacie, a nawet utracicie.
Tak, więc Szkoła Życia, którą musicie przejść w połączeniu z mocą Świątyni
Serce, uczyni Was mocnymi, trwałymi w tej przestrzeni życiowej, którą jesteście w
stanie zbudować (czyli dopóki nie ma kanału bratniego, nie ma „hal” dla ludzi – jak
Nowak. Żyjemy na swoim poziomie i czekamy na ten etap, który się osiągnie, czyli
najpierw liceum, a potem studia).
Gdy więc pytacie nas, co byłoby dla Was lepsze, często otrzymujecie
niwelujące się odpowiedzi. W ten sposób pragniemy Was nakierować na to, co
ewentualnie możecie osiągnąć, o ile przebudujecie samych siebie, ale co dziś i jutro
nie będzie jeszcze możliwe, przez co ulepszanie tego, co już macie, nawet relacje z
podstępnym partnerem, jest lepsze niż budowanie zamków na lodzie, czyli odejście
od apodyktycznego partnera, gdyż będzie jeszcze gorzej niż jest.
Pamiętajcie, że każdy człowiek zasługuje na wolność i szczęście, ale
nie każdy potrafi po te wartości sięgnąć i je utrzymać. Gdy robi to we
własnym imieniu drugi człowiek np. podporządkowujący Was partner, to daje Wam
coś, po co sami sięgnąć nie potraficie (ten partner uczy Cię tego, czego sam byś nie
zrobił, miej szacunek do niego, za to, co robi). Za to także należy mu się szacunek.
Jednak nie ustawajcie w wysiłkach by waszą obecność postrzegał coraz lepiej, po
Waszym Świetle i Duchu, bowiem może się zdarzyć, że wzrośniecie na tyle, by owe
relacje wyprostować i uczynić je znośnymi do wspólnego przetrwania. Wtedy nawet,
gdy wzrośniecie w mocy i sami zaczniecie decydować o własnej i innych wolności i
szczęści, nie zechcecie tego stanu zmieniać, bowiem w zmienionych układach
odnajdziecie już sens współtworzenia czy współistnienia.
Ale gdy sięgnąwszy po moc, dalej będziecie odczuwać ograniczenie i
podporządkowywanie Waszej istoty, to będziecie musieli stanąć do wojny o samych
siebie. Aby ją wygrać musicie być potężniejsi od Waszego wówczas przeciwnika.
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My nauczymy Was bycia silnym, odważnym i wolnym, stosownie do
reprezentowanego przez Was energetyczno-duchowego modelu. Ich, jak i przestrzeni
życiowych są 4 poziomy, zaś 5—ty najwyższy, związany jest z oddaniem pracy
na rzecz ludzkości. W tej chwili tylko garstka osób na świecie spełnia wymogi tych
najwyższych założeń.
A więc zachęcamy Was teraz do usilnej pracy nad sobą, gdyż to od niej będzie
zależeć ilość spełnionych marzeń, które wzrastają wraz z mocą i umiejętnością
wykorzystania jej w materialno-energetycznych przestrzeniach.
Pierwsza rzecz, której uczą to obserwacja.
Obserwacja ma 3 poziomy:
1. przyjęcia treści- informacja stanowi ją w 50 %, a energie ją przenoszące
też 50 %, przez co często po energiach błędnie odczytujemy wartość info
(nie wierzymy wrogowi, a komuś lubianemu tak, choć same informacje
mogą przeczyć energetycznym odczuciom – swój kłamie).
Gdy chodzi o myśli to samo info ma 15 %. 80 % to energie, a reszta różne
inne. Wysokie wibracje - dobre info.
2. odrzucenia energii – bezwzględnie trzeba odrzucić energie złączone z
informacjami bądź im towarzyszące, by rozszerzyć pasmo tzw. halo
informacyjnego spoza określonego poziomu (będąc w energiach nie
podejmować życiowych decyzji ani nie przyjmować treści info, bo nie są
właściwe, 40 % obserwacji, 50 % kodowania info w przestrzeni, 5 %
analizy, 5 % podejmowania decyzji).
3. stopienia – wpisanie informacji w indywidualne tło informacji ( osobista
biblioteka wiedzy – tu nie może być iluzji, zawsze trzeba wiedzieć, kiedy i
gdzie i w jakiej przestrzeni życiowej owa informacja stanowi opis
energetycznej sytuacji.
Mamy się nauczyć przez obserwację jednej rzeczy – przyjąć prawdę, odkryć
prawdę bez emocji, bez pasm przenoszących te informacje, by to wszystko właściwie
widzieć. Dopóki obserwacja nie będzie właściwa będziemy żyć iluzją poprawności
widzenia i odnajdywania się w rzeczywistości).
Obserwacja jest utrudniona u człowieka pozostającego w świetle i niemal
niemożliwa dla osoby fizycznej żyjącej w morzu przytłaczających go energii, przez co
obce, różnorodne energie nakładają się na energie przenoszące informacje - przez co
zostaje zaburzony mechanizm właściwego odczytania informacji. Tym nadaje się
poszukiwaną wartość, co umacnia iluzja.
Sprawdź w jakim stopniu poprawnie postrzegasz rzeczywistość, ludzi i
sytuacje, a pojmiesz jak trudno Ci działać w ciemnym lesie.
Pamiętaj też, że człowieka w ciemnym lesie warunkują programy energetyczne
(wszystko, co działa na poziomie energii jest programowane i jak się na tym bazuje
to już tu będzie się żyć iluzją własnej wolności, dochodzenia do szczęścia)
modulujące, ustawiające umysł, jak i energetycznie podporządkowujący ludzką
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energetykę spływu energii przeciwnej i odcinające człowieka od światła, co jest
jedynym sposobem na wstępne tworzenie własnej biblioteki wiedzy.
Bez udziału świadomości - która odrzuca aż 70 % energetycznego tła właściwe odnalezienie się w morzu energii nie jest możliwe. Proszę też pamiętać, że
nisko wibracyjne tło samo jest czymś w rodzaju ogólnoludzkiego programu, które ma
w narzuconym im, czyli współbrzmiącym istotom ludzkim, wyznaczony sposób
wymiany treści. Będąc od dziecka ich energetyczną kołyską sprawia, że człowiek
czuje się nieswojo próbując istnieć w wyższych wibracjach, gdyż zawarte w nich
treści różnią się od istniejących niżej, a co warunkuje sposób egzystencji wymuszając
zmiany, do których można być gotowym dopiero po odrobieniu lekcji w Świątyni
Serca. Cały energetyczny zgiełk kończy się dopiero wtedy, gdy ostatnia ludzka
cząstka zaczyna wibrować w pasmach mocy z 13-ego poziomu duchowego w EJ lub
11 w Mocy Światłości.
Dlatego żaden człowiek niebędący w Kanale nie jest w stanie właściwie
odczytać rzeczywistości, a gdy to już się stanie podczas duchowego uniesienia nie
jest w stanie poprawnie zastosować zdobytych informacji, gdyż treść je zawierająca
swoją energią zaczyna znów obezwładniać człowieka, gdy tylko ów wyjdzie poza
obszar duchowych uniesień. Ma wówczas przeświadczenie istnienia pewnych praw,
założeń i danych, ale miotany energiami nie jest w stanie ich wcielić w życie. Bez
ugruntowania się w świetle nie jest w stanie nawet o nich pamiętać.
Proponujemy Wam stosowanie Praktyki Uważności w pozyskiwaniu
informacji, zapisywanie ich (osobista Księga Wolności). Proponujemy także
odnotowanie, którego poziomu przestrzeni życiowej się tyczą, bo jeśli
wyższego od obecnego, to są ledwie zapowiedzią możliwości, a nie jej przejawem:
„ to, co nie jest nie pisze się w rejestr”.
Prosimy także, byście nie zapominali, że do poziomu:
- 6-ego istnieje człowiek fizyczny,
- od 6 - 9 fizyczno-umysłowy,
- umysłowy do 13-ego,
- umysłowo-duchowy do 15-16-ego,
co oznacza,że programowe prawidła psychologiczne słabną znacznie, dopiero u kresu
duchowego budzenia się,pozwalając widzieć świat oczyma przesiąkniętej duchem
Duszy. Tylko taki człowiek nie podlega burzom energetycznym i moralnym ocenom.
Na swych niższych poziomach im ulega, pozwalając kierować sobą, gdzie
zaprogramowany umysł poprzez hołubienie „ego” każe mu wierzyć, że jego
sprzeczne z duchem założenia (myśli, słowa, czyny) są poprawne, a nawet go
wynoszące, Taki człowiek nigdy nie będzie w stanie odrzucić energii przenoszących i
utrzymujących informacje, gdyż tak naprawdę, to one jego całego stanowią.
Dlatego odrzucenie „ego” i umysłu jest pierwszym krokiem na drodze do
wyzwolenia od iluzji (od niewłaściwego pojmowania świata) i zapanowania nad sobą
przez oddzielenie własnych cząstek energetycznych od innych przez nie
przyjmowanie innych wibracji poza tymi warunkowanymi przez DNA o czym mówi
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energetyczny model człowieka oparty na Krysztale Życia i ludzkich czakramach,
model warstw z kuli.
Gdy pracujemy nad sobą to wejdziemy na wyższy poziom i będziemy mogli
więcej osiągnąć (dążenie). Dopóki obserwacja nie jest niemożliwa, dopóki tłumią ją
obce energie, dopóty człowiek musi starannie pozyskiwać informacje, spisywać je,
kodować i ustawiać w odpowiednich modelach przestrzeni życiowych.
Cały proces obserwacji wyznaczają techniki pomocnicze:
I. Modlitwy – czyli odnalezienie się w wyższych wymiarach przez co potęguje
się zdolność sprawczą, która kształtuje człowieka o wyższych poziomach tej
i innej rzeczywistości, (czyli, jak my w modlitwie coś przerabiamy, to jest w
nas coraz więcej nowego, inna jest też wibracja, inaczej możemy
przyjmować też informacje, musimy być na wysokich wibracjach by przyjąć
info bez energii, bo przyjmując info z energiami, przyjmujemy pasma, które
tę informację przyniosły i nas stanowią) i wtedy nie przyjmujemy
informacji z wyższego poziomu.
II. Zdystansowania, – przez co człowiek jest w stanie oglądać sytuację bez
udziału energii wymuszających programowe oceny i tworzących systemy
(całkowity dystans, przyjmowanie info bez pasm energetycznych, które je
przenoszą, szczególnie nisko wibracyjnych).
III. Załamania – gdzie przyjęcie najgorszego wariantu i przeżycie go
niweluje część energii podpiętych pod sytuację, przez co jakiś problem lub
założenie wydaje się lżejsze, czyli pozbawione części energii ( strachu), co
pozwala ujrzeć nowe treści, czyli informacje podpięte pod inne pasma
wibracyjne.
Ta technika zdystansowania jest bardzo ważna – wiele programów tak jak
program samozagłady działa w człowieku dopóty dopóki istnieją w
człowieku wibracje. Jak człowiek umiera, nie ma kogoś, kto je podtrzymuje
i
problem znika. Przez technikę założenia przeżycia najgorszego sprawiamy,
że osiągniemy taki stan poziomu wibracji, że te programy, które nas
uwalały, przestają działać, nie ma ich. Przeżyj to, czego się boisz, wejdź w
ten stan przyszłości – lęk, strach, śmierć i programy się kasuje ( przestają
działać niszczące nas energie).
IV. Nadbudowy – gdzie ujrzenie najdoskonalszego wariantu pozwala być
receptywnym na halo informacyjne w obszarach, które były dotychczas
blokowane. Pozwala dostrzec kolejne zależności, kolejne nici tworzące
sytuacje, a mogące być ujrzanym tylko przy wchodzeniu danej sytuacji w
wyższe obszary stawania się ( wejście w wyższe wibracje oddala nas od
tego, co było i ukazuje nowe elementy, informacje przenoszone przez
pasma, które w tej chwili nie są dostępne, jesteśmy w wielu miejscach i
możemy wybrać przynajmniej mechanizm działania).
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Te cztery techniki mówią o wspieraniu techniki obserwacji. Bez umiejętnej
obserwacji nie ma trafnej oceny sytuacji, a bez trafnej oceny nie istnieje podjęcie
właściwej decyzji, od której zależą pożądane zmiany w danej przestrzeni życiowej
(zaburzyć przestrzeń, w jakiej się jest i w niej się odnaleźć, właściwa obserwacja, a w
niej informacja i energia ją przenosząca, wibracje wyznaczają przenoszone info.).
Współistnienie ma to do siebie, że zakłada stan równowagi,
równouprawnienia w doświadczaniu stworzonej przez Boga rzeczywistości. Tu nic nie
jest lepsze od drugiego, więcej warte, więcej mogące. Każdy element ma swoje
miejsce, przeznaczenie i cel swojego powołania. Zaburzenia powstałe między
współistniejącymi elementami w obszarze współegzystencji materialnej mogą
doprowadzić do powstania błędnej koncepcji, która zakłada istnienie grzechu, ogrom
błędu i moc destrukcyjnej kreacji, podczas gdy całość drogą energetycznych
wyborów dąży ledwie do zmian, jakie my nazywamy Oddechem Boga. Bez tych
zmian Bóg nie istnieje. Tylko poprzez nie wyraża się On w całości, bowiem całość się
w Nim zawiera.
Gdy ktoś przekroczy próg oceniania współegzystencji, ten będzie potrafił,
współtworzyć nowe wartości bez uczestnictwa w PWW i PTP, gdyż będąc
zakotwiczonym w prawie zmian zyska wsparcie całości, co do utrzymywania życia w
dowolnej formie, gdyż ono zakłada istnienie wszystkiego nie rozumiejąc, czemu
komar ma być gorszy, od czego innego.
Ten, kto wkroczy na poziom współistnienia, ten, kto na zawsze odrzuci
dywagacje umysłu, ten okrzepnie w czystej, niezabrudzonej programami umysłu
świadomości, odtworzy oczami Jaźni współistnienia i poza nią odczuwając sens
tworzącej go zawartości (bardzo ważną rzeczą jest totalna korelacja bez udziału
świadomości i czystej świadomości nie można współistnieć, wchodząc we
współistnienie kończą się oceny moralne, nie ma energii.)
Cząstką współistnienia możecie odzyskać Ruch energii, idei i powstające przy
dokonywaniu wyborów zmiany, który to proces nazywacie intuicją emocjonalną,
energetyczną i duchową (zwaną głosem wewnętrznym). Tu postrzeżecie, że tylko
część wyborów ma charakter operowania informacją (mogą poznać prawdę bez pasm
ją przenoszących). Tu postrzeżecie, że tylko część wyborów ma charakter
operowania informacją, zaś większość ma charakter automatycznie funkcjonujących
procesów, które z zakładaniem zmian nie mają nic wspólnego.
A ten, kto ujrzy siebie w oku przeznaczenia ten pojmie, ze dokonywanie
wyborów, że zmagania życiowe, że cały ten egzystencjonalny zgiełk jest
najzwyklejszą zmianą, która i tak mechanicznie zejdzie (kończy się lęk, zachodzi
obserwacja). Taki człowiek może śmiało zrezygnować z męki dokonywania wyborów,
pozwolić się unosić na fali twórczego potoku. A ponieważ Bóg w doświadczeniu życia
uczynił pewne priorytety, wystarczy tylko sprawdzić czy cel, sytuacja, a i
zamysł są częścią tych priorytetów czy też nie. Bo jak są, to wystarczy płynąć
na fali, potem stać się nią i tylko pozwolić na przejawienie się tego, co już w Ruchu
Zmian zostało zapisane. I ten pozorny wybór będzie najkorzystniejszym
doświadczeniem na polu współegzystencji.
Ten, kto falę potoku ujrzy, ten ujrzy Boga i nie zada więcej pytań o jutro, o
przyszłość, bowiem sam będzie jutrem i przyszłością. Możecie, co najwyżej
popatrywać na zwisający z piersi talizman, którego gra zawsze będzie odzwierciedlać
lustro przeznaczenia.
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Ten, kto odkryje Ruch Zmian (a odkryć nie może jak żyje relacjami) przez
umiejętną obserwację poznaje prawdę, bo patrząc naprawdę wie, że się stanie i widzi
jak się to tworzy.
Pełne doświadczanie życia bez udziału współistnienia nie jest możliwe. Tu w
rozwijaniu tej zdolności, tego czucia, tego echa odbijającego się od ściany Ducha
Świętego pomocnym może być bierne i aktywne stopienie się z całością, gdzie
rezygnując z własnych indywidualności zyskuje się sposobność odczuwania głosów
energetycznych wszystkich istnień, co pozwala na ustalenie Ruchu Zmian jak i
powracające przekonanie się, że istniejący, że zapowiadający się bieg zdarzeń jest
najlepszym rozwiązaniem w doświadczanym etapie współtworzenia nowych wartości,
które nazywacie kreacją, twórczością dnia, tkaniem przeznaczenia, a my
współuczestnictwem w akordzie życia. Kto ów akord odczytuje i weń się wtopi ten
wiedziony Ruchem Przyczyny będzie mógł raz na zawsze zrezygnować z dokonywania
wyborów. Ten znajdzie czas, ciszę i wiekuisty spokój w dążeniu do celów, które same
go przywołują.
Tylko w odczuwaniu Ruchu Przyczyny człowiek potrafi zaufać Ojcu, a Ojciec
dotrzeć do syna (jest tylko prawda, nie ma energii, to jest połączenie na poziomie
duchowym, nic tego nie zakłóca).
Biernym odczuwaniem Ruchu Przyczyny nazywamy ten stan energetycznej i
duchowej katalepsji, gdzie nie niknąc w swym istnieniowym kodzie możliwym się
staje odczuwanie pozostałych form istnienia w Źródle ( będą lekcje na ten temat). To
jak z człowiekiem intensywnie realizującym jakieś zagadnienie, który pochłonięty
myśleniem sam zamyka się na odbiór innych ludzi (i tego, co oni mówią).
Komentarz:
jak zrezygnuję z indywidualności to dopiero zaczyna się współistnienie, ale jak
wybaczę i pokocham drugiego człowieka to mi na nim zależy, czyli współodczuwam i
współtworzę z nim nowe wartości, wtedy widzę jego i mogę odbierać od niego info.
To jak z fanatykiem emocji, który pogrążony w wewnętrznej wojnie
energetycznej nie jest w stanie odczuć energetyki innych ludzi, to jak z oceniającym i
poznającym, który własną oceną i wynikającym zeń poznaniem nie potrafi dostrzec
prawdy poza własną koncepcją, tak tu człowiek istniejący, akcentujący siebie
niedający poza sobą niczego innego. To jak manifestujący swoją świętość kościół,
który zamyka Boga w słowie, w nazwie, nie dając innym prawa do nadawania słów i
nazw, co w błędnym procesie zabija samą ideę Boga. Tak, więc ten, kto odrzuci
siebie na rzecz całości, kto pozwoli siebie usłyszeć wokół siebie głosy wszystkich, ten
dostrzeże źródła tych głosów a poza nimi Ruch Przyczyny, który nazywacie głosem
całości. Zjednoczeni w Bogu, zjednoczeni w Ojcu, zjednoczeni w całości zaczynamy
nagle rozumieć, że my doświadczając całości współistniejemy, a więc jesteśmy,
byliśmy i będziemy po zawsze jednym i tym samym – cząstką manifestacji i życia,
które zaświadcza Ruchem Zmian o istnieniu nas samych. Kto innych odnajdzie, ten
odnajdzie siebie, kto inne głosy usłyszy ten usłyszy swój w własny, kto inne istnienie
odczuje ten z Bogiem po wieczność się zjednoczy i w Nim, a więc w sobie odczuje
Ruch Zmian, który go porwie i drogę ku nowemu wskaże.
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Człowiek
indywidualność,
odrzucający się
ocenom i karze,
doskonałości.

buduje siebie wiele lat, szuka siebie koncentrując własną
nawet kara za grzechy dotyczy indywidualności. Tymczasem
na rzecz Całości, odnajdujący się w Całości nie może podlegać
bo Całość, bo Bóg, jest nieocenialny i niekaralny z powodu swojej

Tylko doskonałość może oceniać i karać, lecz gdy ocenianie i karanie ma
dotyczyć jej cząstek, jest iluzją, która nie ma racji bytu, a powodu prostej zależności,
która zakłada, że każda cząstka doskonałości jest także doskonała.
Na tym poziomie dobro i zło jest mitem służącym odnalezieniu się w
prawie, a potrzeba poznawania i oceniania zwykłym procesem odnalezienia cząstek
(jak cząstka się odnajdzie musi zacząć żyć prawdą o sobie). Lecz gdy ta cząstka
usłyszy głos Całości, usłyszy także samą siebie z poziomu echa i ściany to echo
odbijającej.
Kto pozwoli się unosić Ruchowi Przyczyny ten odnajdzie dom i szczęście, by
tu dotrzeć, musi siebie wpierw odnaleźć i zindywidualizować wierząc, że jest się
pępkiem wszystkiego. Lecz i taki pępek w mniejszym lub większym stopniu potrafi
korzystać z mechanizmów pozwalających odnaleźć Ruch Przyczyny, Ruch Zmian
zawarty w cząstkach Całości.
Bierne tego postrzeganie jest o tyle istotne, ze pozwala uchwycić to, co się
staje, a co nie zawsze drogą przemyśleń może być osiągnięte. Poza tym ten, kto
zacznie kierować się intuicją w odnalezieniu własnej ścieżki w Ruchu Zmian, ten
będzie mógł zrezygnować z przemyśleń, z analiz, z rozpatrywań, przeznaczając ten
czas na zabawę w życie, nie grę w życie, przez co w radości łatwiej mu będzie
wykrywać parametr współistnienia jeszcze mocniej go zaktywizować w dążeniu do
szczęścia, do marzeń, do Boga, a w końcu do samego siebie widzianego oczyma
Całości. Lecz niech każdy z Was pamięta, że wszystko to, o czym mówimy sprowadza
się do ukazania Wam mocy oraz umiejętności posługiwania się nią, a obie te rzeczy
do realizacji celów, które są ukryte i objawione w marzeniach.
Jednak tylko głupiec żyje marzeniami, których zrealizować nie będzie w stanie.
Tak moc, jak i marzenia kształtują określony poziom przestrzeni życiowej, a Waszym
zadaniem jest dopasować wszystkie części tej układanki tak, aby słyszeć jedno echo,
a nie jego fragmenty w różnych rzeczywistościach ( czyli ja fizyczny, energetyczny,
duchowy). Gdy dopasujecie właściwie cząstki tej gry zacznie się zabawa w życie, bo
zniknie w was rozdźwięk, który zakładał Wszechistnienie współistniejących z Wami
cząstek, cząstek wyzwolonych z iluzji wielkości oddzielenia czy małości odrzucenia.
„Spalcie w sobie wszystkie bariery oddzielające Was od Całości, a wyjdziecie
poza siebie i poza własne słabości, a unoszeni szeptem wszystkich cząstek Boga
podążycie drogą realizujących się marzeń, współtworząc to, co objawia sen Ojca
wszystkim swoim cząstkom”. ( reszta będzie w lekcjach)
- To wszystko sprowadza się do jednego –odnaleźć się na pewnym poziomie
rzeczywistości, sprawdzić, który poziom musimy stworzyć cały.
Niesłychanie ważna jest obserwacja i poznanie prawdy – to fundament.
- Trzeba odnaleźć się na swoim poziomie i właściwie przyjąć informacje i pewne
wartości przejawione z wyższego poziomu.
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Poziomy życia :
1. fizyczny
2. umysłowo-fizyczny
3. umysłowo-duchowy
4. duchowy
Sprawdzać:
- który poziom mam
- który poziom buduję
- pewne wartości, które już ustawiam w następnym poziomie, choć
jestem na niższym
Faktycznie jest kilka poziomów, kilka wariantów rzeczywistości, mieszaliśmy je i
gubiliśmy tym cele, marzenia, ale jak się dopasujemy do rzeczywistości będzie lepiej.

Warszawa 2 I 2011 rok:

Przekaz o zaginionej prawdzie.
Do poznania prawdy o sobie służy Skala zesłańca – Zbawienia, ( bo dwa w
jednym), to obraz tego, kim się jest.
1. Zaprzedaniec – zrobi wszystko by innych wtrącić w szpony zła, otumani,
okradnie, zbezcześci. Ktoś, kto świadomie wszystko będzie robił, aby innych
niszczyć duchowo, niszczyć w słowie i czynie, żeby ten ktoś trafił do zła. To
nie jest tylko wychodzenie na swoje, to jest świadome niszczenie człowieka na
naszym – tutaj na Ziemi – poziomie.
2. Fanatyk – propagator wszelkich form rozwijania i utrzymywania reżimów
(mowa o strukturach), z których istnienia zawsze czerpie osobiste korzyści
(sekciarze, papież, Kaczyński)
3. Zafajdaniec – mówi o „gównie moralnym” jak o naszyjniku z diamentów
(papież). Moralność – to jest niszczenie człowieka, jego duszy.
4. Nowator – tak ukazuje całość i system i jego cegiełki, by służyły poprzez
oprogramowanie jego własnym celom. Udaje zwiastuna nowego świtu, ale bat
pogardy dla słabszych i głupszych mocno trzyma w ręku (świat ezoteryczny)
5. Utopista – żyje ideą wolności, barwi nią słowa i myśli, ale pracę na rzecz
stworzenia materialnego wymiaru, idei zwala na innych, sycąc przy okazji
niekłamana duchową wyższość (Ci, co totalnie wychodzą na swoje)
6. Mówca – odkrywa w jasnosłowie sens własnego istnienia, ale jest za słaby,
by uruchomić przy tym swój wewnętrzny głos, najczęściej brnie w ślepy zaułek
wierząc, że to świątynia. Ludzie z tego obszaru najmniej ranią innych, ale
nagminnie się zapętlają. (ludzie zagubieni, którzy nie odczuwają Boga w sobie,
słabości, wypełnienia – kościółkowi)
7. Budzący się – w duchu do siebie, to ani przód, ani tył tu możemy wstawić siebie,
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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swoje imię

Zmieniający się – zaczyna się zmieniać, by pozmieniać wszystko co tu jest
Budujący się – zaczyna działać na rzecz innych
Posłany
Adept
Świetlisty
Zeus - jest prawdziwym odnalezieniem się w Bogu, Zeus to czysty duch ludzki
przejawiony w ciele( taki został stworzony, ale od tego daleko odszedł).
Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Ad. 7 – to budzenie się na poziomie ducha, poprzez postrzeganie reżimu duchowej
poprawności, którą nazywamy prawem energetycznym ( moralność odpada).
Wtedy dopiero możemy czuć prawo duchowe, odpowiada to parametrom
Powróconego w Duchu. Choćby w chwilach szczególnych możemy ściągać
informacje, zobaczyć tamte światy. Powrócony, czyli obudzony (jakby), czyli
żyjący już powrócił w duchu do siebie, zaczął się z samym sobą jednoczyć. Jak
budzimy się w sobie to od razu przejmujemy ( siłą rzeczy) na siebie swój i innych
los.
- żywy – czyli żyjący, już powrócił w duchu do siebie, zaczął się z sobą jednoczyć
- umarły – bo jak się zjednoczył w tym duchu (nie jest to jeszcze pełne, ale odnalazł
się w duchu to umiera i zaczyna się zmiana.) Bo jak się odnalazł i zobaczył, co
ma
do zrobienia to musi się zaczynać zmieniać i tu jest proces przemiany, czyli
Powrócony , zmieniający się.
Jak istniejesz w całości musisz poznać całość, czyli siebie odrzucić i dopiero
wtedy zaczynasz być Posłanym. Na ziemi tworzy się walka o dusze. Wielu z nas
choruje, rano czuje się źle, bo nasze dusze po drugiej stronie jeszcze nie są
czyste. To, że teraz pracujemy nad sobą nie oznacza, że już wymazaliśmy to, co jest
tutaj. Planeta Dusz, Planeta Zesłanych oznacza, że nie ogranicza nas tylko w tym
życiu tylko cały bagaż tego, co było na Planecie Dusz jest niezmazywalne.
Gdy zasypiamy wielu z nas tam się budzi - gdybyśmy to wszystko pamiętali nie
moglibyśmy tu funkcjonować. Nie widzieć i nie słyszeć tego, co jest na Planecie Dusz
to szczęście.
Są 4 poziomy piekła i 4 poziomy czyśćca.
Poziomy piekła są umowne i dotyczą rozwiązań w PTP.
Czyściec jest formą, w której się oczyszcza.
Obszary Czyśćca – poziomy :
1.
2.
3.
4.

poziom Ducha
obszar Duszy
poziom Ciała Fizycznego
poziom Podstawowy (materia cięższa od naszej)

My jesteśmy ogniwem pośrednim. Jest coś znacznie od nas cięższego – to czarne
dziury, przebicia do jeszcze innych wymiarów i tam jest podstawa ( tam my jesteśmy
zupełnie niewidoczni).
Jeżeli człowiek czysty na innych Planetach doświadcza, gdy zacznie mamić innych,
podpowiadać to jest przestępstwo duchowe i za to taki człowiek po śmierci, czyli jego
dusza, musi odpokutować. I to jest nasz poziom zatracenia dusz w myśli, słowie i
czynie. Oszukujemy innych, wykorzystujemy ich do własnych celów i kto na tym
poziomie zaistnieje idzie na konkretne poziomy czyśćcowe, a takim jest ta planeta.
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Jest poziom fizyczny, kiedy zabija się ludzi, fizycznie eksterminuje. Bo nasz
poziom to typowe tworzenie struktury ograniczającej. Zło ma tu dostęp byśmy mogli
się oczyszczać i wzmacniać. Poziom fizyczny nie należy do tego Stwórcy, przechodzi
się na drugą stronę (Hitler, Stalin – ci, co niszczyli ludzką historię). Poziom 4 jest
poza naszym poznaniem.
W tym fizycznym świecie mamy się uczyć doświadczać tego bólu, który innym
zgotowaliśmy w poprzednich swoich życiach. W czasie snu spotykamy się z
prawdziwym obrazem naszej duszy. Jak teraz zaczęliśmy dążyć to świętości, to
nie znaczy, że tamta reszta została odpokutowana. Przemiana musi być trwała –
kolejnych tysiąc czynów dobrych (w myśli, słowie..) nadrobić by była sprawiedliwość.
Dopóki tego nie zrobimy - cierpimy. To są wibracje, które w czasie snu nas łamią,
rano czasem jest gorzej niż było wieczorem, to znaczy, że odczuliśmy ciemną stronę
naszej przeszłości. Każdy z nas był bandytą, złodziejem itd. Jesteśmy zesłańcami.
Każdy z nas niszczył, grzeszył, a chodzi o to by się z tego wydobyć.
Zaginiona prawda o nas samych.
„Jesteśmy dziećmi jednego Boga, ale i ludźmi wolnymi od ograniczeń, którzy odeszli
od człowieka, którzy zaprzeczyli boskiemu synostwu innych, niszczyli ich i
sprzedawali. Nikt, kto postawił nogę na tej Planecie nie był czysty. Gdy mówimy nikt,
gdy mówimy czysty, mamy na myśli także tych, których się uważa za wszystko, za
najczystszych, również za zapisanych w pismach przywódców duchowych (PBZ był
najgorszym złem, a dzięki temu, że się wydźwignął można było wszystko naprawić,
Jezus też był Jego cząstką.) Każdy był skażony poprzednim żywotem, był
zwichrowany energetycznie i duchowo, a na czole nosił zapis „Zaprzedaniec” – czemu
lub komu nie pytajcie.
Czyściec ma wiele form i dotyczy różnej istoty ludzkiej. Na Planecie Ziemia
wzmacniają się potępione Dusze, te, których nie chcą przyjąć inne społeczeństwa,
(bo to jest średni poziom, ale już tam gdzie nawet jest forma na poziomie
zaprzedania Ducha, nie może, bo nie ma się tych wibracji, a wzmocnić się trzeba, by
nie paść i by nie było jeszcze gorzej). Wzmacniają się dusze bez wyjścia, które chcą
przetrwać, a nie chcą trafić do czeluści piekła. W rozpaczy decydują się na
oczyszczenie w miejscu, które niemal dla każdego jest energetyczną pułapką. Ta
Planeta, ten układ sił należy za zgodą Stwórcy do Sił Ciemności. Dzięki temu powstał
obszar, w którym Duch Ludzki wciąż mógł zsynchronizować się z Duszą o ile nie
obróciła się przeciwko niemu w swym energetycznym zaprzedaniu. Każdy na tej
planecie zrodził się z piętnem grzechu, (ale my mówimy o przewinach, było się
stworzonym jako czysty duch, o tym nie zapominajmy i nie jesteśmy skazani na to
piętno do końca życia, trzeba jednak się wyczyścić). Każdy nosi w sobie echo krzywd,
jakie w poprzednich żywotach wyrządził innym. Dlatego ludzie odrzucają zaginioną
prawdę i wolą przed sobą budować, udawać pokutnych i świętych byle tylko w
oczach widza ujrzeć w wymuszeniu cień dawnej duchowej prawdy. Ta tendencja
nasila się wyraźnie u tych osób, które odrzuciły swój związek z duchem, które
usłyszały swój wewnętrzny głos i w chwili reminiscencji otarły się o morze boskiej
sprawiedliwości, ale z powodu braku pracy nad sobą przedzierzgnęły ów zbawienny
podszept w rodzaj zatraceńczej pracy na rzecz ukazania się wyższym ponad innymi,
by w ten niewłaściwy sposób czuć smak swego boskiego pochodzenia. Wierzą, że są
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lepszymi od innych, że po ich stronie stoi miłosierny Bóg i, że w ich interesie na
innych, tych gorszych ześle plagi egipskie. O ułomni w widzeniu czyż zapomnieliście,
że dobry Ojciec na równi kocha swoje dzieci i zawsze wyciąga do nich swą pomocną
dłoń? Nie wyciąga tylko wtedy, gdy ucięło ją synowskie znieprawienie. Planeta ziemia
jest miejscem, na którym mogą oczyszczać się istoty ludzkie zagubione na poziomie
duszy, które utwardziły w sobie grzech, kłamstwo, egoizm, wykorzystywanie innych,
a nawet okrzepły w niszczeniu ludzkiej egzystencji za pomocą wtórnych do fizycznych
czyli społecznych mechanizmów, ograniczeń, które nazywamy strukturami w PTP. Nie
ma wśród Was morderców ani przestępców duchowych, gdzie zabijanie człowieka
zostało uznane za najcięższe przestępstwo przeciwko PWW, a ograniczenie wolności
duchowej za najlżejsze. Wy należycie do średniej kategorii, a więc jest jeszcze przed
Wami szansa na rachunek o ile w porę zrezygnujecie ze złych nawyków i odbudujecie
duszę w świetle, aby przejść po śmierci w obszary oczyszczenia duchowego
(ewolucja), które są znacznie mniej uciążliwe w wychodzeniu z mrocznej zapaści.
Gdy więc patrzycie w oczy drugiego człowieka to świadomie widzicie w nim zło
to samo, co od dziecka kształtuje Wasze zachowanie, co poprzednimi żywotami
zapisaliście jako energetyczny nawyk. Odcięci od promieni duchowych próżno
możecie szukać wyraźnej emanacji tych cząstek siebie, które twórczo wiążą Was z
Ojcem.
By się w sobie obudzić musicie wykonać pracę, która Was przerasta, pracę,
której obraz wykrzywiono, choć sens jej pozostał prawy. Nie dziwcie się, więc, że tak
trudno jest Wam odejść od kształtowanej tysiące lat własnej natury, ale już wkrótce
przyjdzie dzień, w którym każdy człowiek usłyszy nie tylko o sensie potrzebnej mu
przemiany, ale i zostanie zapoznany z prawdziwymi technikami łączącymi go z jego
własnym duchem. Gdy to się stanie, gdy barwią duszę wibracja zbawienia, uniosą się
po śmierci ciała (dusze) w przestrzenie, gdzie będą mogły zgubić obciążający ich
balast, duszę nasiąkniętą energetyką wspomnień, krzywd wyrządzonych innym
Bożym Dzieciom.
A gdy uda się Wam w końcu rozświetlić mrok szarej strefy (my też), gdy
obudzicie się w sobie na poziomie „Powróconego w duchu do siebie”, gdy
odbudujecie się (a Budowniczym) i przy naszym wsparciu rozświetlicie mrok Jasną
Płaszczyzną, wówczas będą mogli się narodzić ci, którzy zbłądzili w sobie na poziomie
ducha (dzieci indygo), by mogli funkcjonować, bo teraz w szarej strefie są katowane,
(bo są od nas znacznie czyściejsi), nie ma w nich twardości, duża wrażliwość, a i tak
są grzeszni, bo popełnili błędy, a więc ci są od Was bardziej poprawni, choć nie do
końca czyści. Nie ociągajcie się w wysiłkach tamujących zło, bo zbiera ono swe siły i
wkrótce spróbuje zastopować Waszą pracę. Proponujemy Wam odzyskać zaginioną
prawdę o Was samych na „skali zesłańca”, byście zrozumieli jak ważna rzeczą jest
budowanie Waszej nowej postawy, nowej formuły energetycznej, dzięki której
będziecie mogli ujść z niewoli, a nawet doświadczyć za życia radości, energetycznej
siły nośnej dla wyzwoleńczych idei”.
- Sprawdzić siebie na skali poziomów duchowych nie w parametrze mocy, czyli
głodu ducha, ale własnego człowieczeństwa. Pytajcie wprost gdzie jesteście jako
człowiek , a wiele pojmiecie.
- Praca nad sobą, bo się z Planety nie wyjdzie
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- Każdy z nas stawał do konkursu po zadania. Gdy zrobi się dobrą robotę na rzecz
innych kara zostanie złagodzona
- Jak zaczyna się w nas uruchamiać wiedza to zaczynamy rozumieć, co znaczy
działanie na rzecz innych – dla nas jest to obowiązek, ale dla Ducha to norma, on
jest wolny i dba o wolność innych
- Spadliśmy jako skazańcy, by móc tu rozświetlić by inni schodzili (następni) by to
obudzić
- Około 16 inkarnacji na planecie by wydobyć się stąd, a co 7 dusza jedzie do obozu
koncentracyjnego, czyli na niższy poziom. Przeszliśmy tu nie tylko się oczyszczać,
ale przygotować ten świat pod „nowe”.
- Dusze potrzebowały się tu inkarnować (pierwsza cywilizacja), by się wzmocnić
dlatego godzimy się na różne warunki za sprawa PBZ było to zbawieniem, by
ratować się, pchnąć to i ratować innych. Dokąd nie pokochamy siebie i nie
wybaczymy sobie i innym to w drugim człowieku będziemy widzieć własne zło.
Skala istoty ludzkiej 1 – 13 odczytać się jako człowiek.
- Czerwień to radość, zabawa, ale na niskim poziomie rozwiązłość
- Na skali światłości odczytać się jako człowiek: teraz i na początku
- Najpierw obudźmy się w świetle, utrzymajmy strumień, a potem ratujmy tych, co
nie wiedzą ( po śmierci nam podziękują).
-Jesteśmy zesłańcami energetycznymi, bo nie mamy domu, a trzeba gdzieś
przetrwać, bo dopóki jesteśmy energetyczni - bośmy czystego ducha zabarwili
energiami - to trzeba się uzupełniać: jeść, przemieniać się.
Jesteśmy tu za nasze znieprawienie, ale to, co w nas czyste musi być odzyskane.
Do
tego mamy instrumenty – Świątynia Serca, wszystko zbudowane.
- Dojrzeliśmy do tego by przyjrzeć się własnemu upadkowi z minionych czasów, a
właściwie zaginionego czasu, byśmy się dźwignęli, a tu możemy.
- Każdy z nas jako duch ludzki jest zjawiskiem, cudem i do tego trzeba wrócić
- Najpierw trzeba odzyskać tych, których tutaj masowo się niszczy, trzeba to zmienić
(zmiana Sybiru na coś lżejszego).
- Powrócony jest czysty,ale to, co zrobił go obciąża - cienie przeszłości, księga
cieni, my to kasujemy, by teraz to nie działało, ale nasza Dusza ciągle tam jest.
- Dopiero za około 2 lata będzie można podjąć walkę o Dusze po drugiej stronie i
wtedy ten świat duszebno-duszebny będzie mógł się zjednoczyć (jak będzie Jasna
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Płaszczyzna). Teraz jesteśmy w dwu przestrzeniach, wszystko się przenika.
- Mistrzowie Dalekiego Wschodu nie mogli nam pomóc, bo tu jest więzienie i
sami musimy to zmienić. Trzeba przygotować świat, by zabić moralność i
wprowadzić prawo energetyczne, by dusza tu się odradzająca odżyła po sercu, by
kierować się sercem. Prawo energetyczne mówi „nie czyń drugiemu tego, co Tobie
nie miłe”.
- Jest nieźle, praca się zaczyna na rzecz innych, a więc i siebie, bo taka jest prawda.
Wyczyścić kanał, a można to robić tak, że i nam będzie dobrze. Można się będzie
jednoczyć, tym życiem się cieszyć, choć nie ma wolności fizycznej i energetycznej,
ale można się nauczyć funkcjonować by tu było dobrze.
Musimy tu zrobić nowy świat, świątynię w tym, co się dzieje. A co się dzieje, my w
tym uczestniczymy będąc w jednej celi (szczepienia, mordy ludzi, głód, nędza po to
by ludzie cierpieli, by utrzymywali się w tym, czym byli).
- Jeśli ktoś osiągnie poziom czystego Powróconego (13) i Bożą Sprawiedliwością
nadrobi te krzywdy, które wyrządził to nie trzeba tu więcej schodzić.
- W drobnych czynach, gestach, nawet w obrocie ciała wyrażamy prawdę zaginiona o
nas samych. Wszystko świadczy o nas. Nie zostawiać po sobie smrodu
energetycznego. My sami siebie oceniamy energetycznie, bo nie pasujemy do
innych światów
- Nasączać się światłem by podnieść wibracje.
- To Planeta Dusz (Ziemia), które się znieprawiły, by na powrót były duchem
- Ten, kto udaje świętego, a nim nie jest to cierpi, nasza niedoskonałość przypomina
o sobie w nocy.
- Im się jest wyżej, tym bardziej wyśrubowane parametry ( wymogi).
- Czepiamy się innych, że nas niszczą, ale my to robiliśmy wcześniej, spójrzmy
prawdzie w oczy.
- Przemieniliśmy się to pomóżmy innym wzrastać, a jak oni wzrosną to my 10-krotnie
- Gdy wybaczymy, pokochamy innych to damy im prawo do życia.
- Nie zatruwać cząstek siebie, gdy to zrozumiemy, to zaczniemy starać się o drugiego
człowieka, bo pomagając mu sami siebie dźwigamy.
- Trzeba w nas zabić wszystko, najdrobniejszą chęć zrobienia czegoś przeciwko
drugiemu człowiekowi, zrzucić z siebie ciężar.
- Przyznanie się do zła przed sobą to jak przed Bogiem.
- Na naszym poziomie najmniejsze zło jest dużą przewiną.
- Nie mydlić oczu swoich i innych.
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Warsztaty - Rusinowice 15/16 stycznia2011
Ważną rzeczą u nas jest zrozumienie, do jakiego poziomu duchowego się
weszło, bo mamy świadomość, z jakimi siłami jesteśmy w kontakcie.
Gdy przestajemy żyć relacjami z innymi ludźmi to wchodzimy w kanał EJ.
Dopóki nas łączy coś z drugim człowiekiem to nie korzystamy z
przymiotów Ducha, dlatego należy odrzucić drugiego człowieka, a potem
odrzucić świat. Jak jesteśmy duchowi, gaśnie potrzeba bycia z drugim człowiekiem,
bo jak jesteśmy radością, miłością i namiętnością to kocha się każdego. Nie ma tu
miłości egoistycznej. Nie można się do niczego przywiązać, wszystko jest takie same.
Niektórzy już odrzucają relacje z drugim człowiekiem, a potem będą mogli odrzucać
cały świat. Wszystko zależy od poziomu wibracji.
Jak żyjemy relacjami to nie widzi się człowieka. Kiedy budzimy się duchowo,
zaczynamy korzystać z przymiotów ducha. Jak spełniam się w życiu to wtedy mam
wszystko na tym poziomie, gdy pojawi się cząstka miłości to kocha się wszystkich.
Dotyk związany jest z namiętnością, ale to nie pożądanie.
Człowiek zaczyna rozumieć, że wszystko jest stworzone - człowiek też.
Człowiek przyczynił się do tego, że to, co zrobili Arlonowie w planie boskim rozwija
się i my w tym uczestniczymy. My uczestniczymy w stwarzaniu tego, co w planie
zostało stworzone. My czujemy się jakbyśmy byli Twórcą, a nie Stwórcą, czyli
pozornie uczestniczymy w procesie tworzenia. Akt stwórczy – tworzenie tego, co w
planie
było
stworzone.
Kiedy ta potrzeba tutaj się budzi to jest tworzenie uczuć, wibracji czegoś
nowego i wtedy człowiek zaczyna żyć. To trzeba osiągnąć na codzień. By to osiągnąć
nie można się do czegoś przywiązywać. Jak odrzucamy wszystko to wszystko mamy,
bo wszystko jest takie samo, nie ma żadnego znaczenia np.: obraz, człowiek, ściana.
Jak budzimy się w Całości czuć pierwiastek boski. Gdy mamy doświadczać drugiego
człowieka to nie musimy o niego zabiegać, przywiązywać się do niego, nic mnie nie
ciągnie, bo on ciągle jest. Wtedy mogę sobie pozwolić na postrzeganie reszty. Nagle
jest cały świat, ale i on musi zniknąć jak chcemy odrzucić drugą część.
Dopóki fizyczne zmysły ciągną ku drugiemu człowiekowi i temu
światu tamten świat jest zamknięty, można go doświadczać tylko w
chwilach szczególnych (np. modlitwie), ale to nie jest pełne poznawanie.
Ale jak się światem napełnimy (radość jest tym wyznacznikiem), gdy
jesteśmy uniesieni, dwa światy zlewają się w jeden. Dopiero jak w tamten
świat się wejdzie jest się w nim zapisanym ( trochę widzimy, trochę słyszymy) można
dopiero odczuwać Boga, wtedy widzi się Boga w każdym człowieku, w sobie też. Ale
do tego trzeba mieć odpowiednie wibracje. W chwili szczególnej coś otwieramy, ale
trzeba być w ciągłej modlitwie – non stop. Modlitwa to ciągła, ustawiczna zmiana.
Zmiany zachodzą tylko w DNA, tam jest przejście do Macierzy. Z poziomu ducha nie
można nic zapisać, tylko doświadczać, zmieniać, otwierać.
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Nasze stare przekonania to grób, który za sobą ciągniemy.
Gdy opanujemy poziom energetyczny będziemy mogli wpływać na ludzi (raczej kukły
cielesne, które były ludźmi) i będziemy mogli powoli zmieniać system.
- Tylko znając prawdę o sobie można się zmieniać, nie żyć iluzją siebie i
doskonałości o sobie.
- Powrócony to przede wszystkim Powrócony do siebie, Budowniczy
buduje się w sobie.
- Zapomnieć o tym, kim się było i co się robiło ( poprzednie wcielenia).
- Moc Światłości działa dopiero od strumienia.
- Uczucia to wyższy poziom emocji. Dla nas emocje są zawsze negatywne.
- U świętego nie pojawi się zła myśl, bo jak przyjdzie z zewnątrz to on jej nie
przyjmie.
- Badać czy nawiedzenie idzie z przestrzeni czy za człowiekiem.
- Nie szukajmy winy w innych.
- Dopóki jesteśmy w kanale EJ mamy nasze cząstki z energii przeciwnej, istniejące w
PTP, dopiero, gdy jesteśmy w kanale na stałe utwardzonym nie ma w nas
energii przeciwnej PTP.
Energię przeciwną uruchamiamy do działań, ale ona jest w Prawie Boskim Wolnego
Wyboru. Dopóki, choć jedna cząstka energii przeciwnej nas jest w PTP, to
ciemność może przez nas ją schwytać i rozbudzić. To samo jest z naszym
Duchem, dopiero w czystym, który zakończy doskonalenie się (179 poziom) znika
ostatnia cząstka energetyczna, a wtedy Duchowi nie można nic zrobić – on
dokonuje wyboru, nie można w nim niczego rozbudzić. On może mieć występek
w Prawie Duchowym, może zastosować nie to prawo i wtedy temu prawu będzie
podlegał, ale on dokonuje wyboru. My dopóki mamy cząstki energetyczne, dopóki
żyjemy musimy na siebie uważać, bo można je rozbudzić i wtedy znieprawimy się.
- Cały ten świat zniewolony jest na poziomie fizycznym ( sport, wojny).
- Zatruwanie jadem to zatruwanie przestrzeni w człowieku. Nie ma zatruwania
jadem, jak nie ma znieprawiania.
Skala podstawowa – dopowiedzenie.
Struktura I - pasma zejściowe
- bardzo ważne są pasma zejściowe, bo w naszych działaniach są one też
pasmami wyjściowymi ducha. W przestrzeni życiowej nie można wejść nie
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idąc przez człowieka ( w naszym działaniu – oczyszczanie, uzdrawianie).
- ciało fizyczne jest fundamentem, przez który przechodzi energia
- kanały wejścia transformują, przepuszczają energię
- wielu działa na zewnątrz człowieka i efekt tego działania jest niewielki.
Trzeba działać przez człowieka, przez niego też czyścić jego
przestrzenie ( niech wejdzie do domu), natomiast atak idzie na nas z
przestrzeni.
- zatruwanie jadem idzie od osoby, której dusza jest w rozsypce,
- nawiedzenie wewnętrzne człowieka jest z jego winy, im szybciej sobie to
uświadomi tym szybciej z tego wyjdzie ( łączymy się z drugą stroną w
strumieniu energii przeciwnej, a więc to tylko nasza wina).
Struktura ruchu – jak przychodzi atak to odcinają nas od głównych przestrzeni, od
wejścia w Astral, w nasze obszary. Jak zablokują te struktury to zablokują też
działanie. Dlatego też warto sprawdzać aktywność.
Struktura podstawowa – wszystkie ataki, które idą na myśli i emocje idą przez
strukturę. Programy, projekcje – wszystko, co jest tu pada, bo umysł idzie w
energetykę, przez energetykę w ciało fizyczne, przez ciało w DNA, itd... . Jak ktoś
dobrze funkcjonuje na tym poziomie to może zmieniać rzeczywistość z poziomu
lustra przeznaczenia.
Złoty Otok – to taka czapka niewidka. Jest tu tylko poziom kuszenia. Można
stworzyć iluzję doskonałości ludzkiej ( patrz kuszenie Jezusa).
Skala luster - można tu sprawdzić się. Zobaczy się to, co będzie się chciało, jeśli
to będzie Lustro Iluzji. Jeśli jesteśmy w Lustrze Prawdy to nie możemy być w Lustrze
Mroku, jedno wyklucza drugie, ale można być w Lustrze Prawdy i Lustrze Iluzji lub w
Lustrze Iluzji i Lustrze Mroku. Nie żyć iluzją.
Sprawdzać:
obraz naszego świata – w ilu % jest iluzją.
My musimy dokładnie wszystko obserwować, ale dopóki tego nie umiemy
trzeba odczytywać. Dużo tego, w co wierzymy jest iluzją, nie istnieje, a my to
przyjmujemy za zasadę ( Bóg mieszka w kościele).
Port komunikacyjny – mówi o stosunku kogoś do nas.
Księga Upiorów –to to co nas ciągnie w dół, to lęki, strachy, które nas stanowiły to
zastosowanie starych technik ( przyłożyć komuś, oszukać ) , to odtwarzanie starych
technik.
Sprawdzać:
ile w nas jest trupa (%)
Trup – dawnych przekonań, jak się go pozbyć – techniki zostały omówione
wcześniej.
Są światy, gdzie człowiek oczyszcza się z tego, czym niewłaściwie energetycznie
nasiąkł, bo się odcina od Ducha. Tu my jesteśmy na planecie czyśćowej i to na
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średnim poziomie, bo wystąpiliśmy przeciwko drugiemu człowiekowi stosując
ograniczenia, manipulacje, itd.. .
Lżejszy poziom to oczyszczanie duchowe (ograniczyliśmy wolność w drugim
człowieku).
Najcięższy to ci, co zabijali ludzi, zabijali ich, ale zachowali w sobie cząstki duchowe.
Ci, którzy przeszli na druga stronę ( ciemną), idą do piekła - to obszary z innymi
gęstościami.
Nie powstaliśmy z grzechu, ale przyszliśmy się tu oczyścić. (Skala zesłańca –
Warszawa 1, 2 stycznia 2011 roku)
Moralność ludzka to niszczenie drugiego człowieka.
Ziemia to ma być obóz, w którym człowiek nauczy się żyć z drugim człowiekiem, żyć
z inną formą istnienia, szanować ją , w prawie tolerancji budować nowe, być
duchowym i my mamy do tego doprowadzić ( nie powstaliśmy z grzechu, ale
przyszliśmy się tu oczyścić).
Tu każdy z nas sprawdza, kim jest ( na tej skali). To sprawdzanie tego jakimi
ludźmi jesteśmy w całości wszystkich wcieleń, obszarów duchowych, itd.. .
Sprawdzać:
jacy byliśmy, gdy tu przyszliśmy, a jacy jesteśmy teraz.
Budzącego się nie obowiązuje prawo karmy.
Posłany - budzący się zaczyna pracę na rzecz innych.
Ta skala to skala sprawiedliwości bożej, to waga dobra i zła. Tu można
sprawdzać, w jakim czasie jest możliwe byśmy się zmienili i przekroczyli ten próg
(zależy to od mocy).
Sprawdzamy nie, jacy się urodziliśmy (jesteśmy czyści, jesteśmy w duchu, ale
powoli budzi się to, kim byliśmy, bo przygotowujemy się do oczyszczenia) – na skali
poziomów duchowych. Sprawdzać, jacy byliśmy przed rozwojem duchowym,
a jacy teraz.
Przewracamy się na Głodzie mocy i autorytetu.
Gdy wzrastamy w mocy, wzrasta ilość poczynionego dobra. Gdy jesteśmy obudzeni
w Duchu - to wystarczy być, a wpływamy na innych pozytywnie, zmieniamy ich.
Chodzi o zwycięstwo Ducha Ludzkiego : miłość, przyjaźń, namiętność, radość.
W przestrzeni duchowej nie ma radości, jest szczęście, stan ukojenia, ciszy.
Ta skala mówi, jaki wyrok dostaliśmy.
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Skala ciała fizycznego
Ciało fizyczne jest fundamentem utrzymania energii w przestrzeni wewnętrznej.
Między kryształkami, które utrzymuje siła duchowa jest wolna przestrzeń, a w nas
wypełniona jest eterem. Eter pozwala energiom naszym, czyli duszy, kontrolować
ciało fizyczne. Jak atak jest gęsty, czyli na niskie wibracje, to wszystko idzie powoli.
Jak my działamy nie ma wybuchu.
Ludzie, którzy materializują, uzdrawiają, działają, ci co wpływają energiami i mają
ładunek energetyczny są żwawi i szczupli, bo mają wewnątrz odpowiednie wibracje.
Bardzo ważne są ćwiczenia. My, gdy ściągamy wibracje z macierzy to jest idealnie.
Nasza moc już po to sięga. Chodzi o to, by doprowadzić nasze wnętrze do
odpowiednich wibracji ( nie dobrze jak niskie wibracje, ale zbyt wysokie też).
Piramida żywieniowa jest podstawową wskazówką co do zaspokojenia
prawidłowego funkcjonowania organizmu, samofunkcjonowanie to nie jest
proces, to jest jakby całokształt, jakby istota, coś oddzielnego. Czyli funkcjonowanie
to jest oddzielny, wymagający szacunku organizm.
Opiera się na 3 zasadach:
1- Wymiana materii –jedzenie, picie
2- Wymiana gazu – oddech
3- Wymiana energii – to poziom umysłu i emocji
Umysł i myśli to jedna energia – część energii – eteryczna ma wpływ na ciało
fizyczne.
Wymiana gazów dotyczy przede wszystkim właściwego oddychania jak i
procesu wymiany gazowej poprzez skórę, który silnie zubożają stany chorobowe,
przez co człowiek czuje się jeszcze bardziej osłabiony. Wymiana gazowa jest downętrzna, do-zewnętrzna, zewnętrzna będąca w zewnętrzu, gdzie w ostatnim
przypadku oddychają cząstki eteryczne umiejscowione poza ścisłą, fizyczną materią,
a więc te elementy ciała ludzkiego, których człowiek nie postrzega fizycznym okiem.
Oddech zewnętrzny ma bardzo ważne zadanie, bowiem to on reguluje działanie
wszystkich gruczołów dokrewnych. By go wzmóc wystarczy kilkanaście razy
poprowadzić strumień cząstek gazowych i energetycznych przednią częścią ciała od
czoła po pępek i z powrotem, tyłem przez dół (czakrę podstawy) do czakry korony i
przedczoła i tak wolno kilkanaście razy podążając, a nie wymuszając ruch tego
strumienia ( czyli tam, gdzie jest zapora, pokonujemy ja i to leci ). Po chwili widać
jak zaczynają promieniować dłonie i stopy i nieco słabiej całe ciało, jak się rozszerza i
samo zaczyna przyswajać materialne cząstki gazowe. Nasze ciało eteryczne, ONI
nazywają osocze – czyli coś co przenosi różne rzeczy, ono wystaje poza ciało
fizyczne. W zewnętrznych powłokach ono samo oddycha, jeśli ten oddech
zewnętrznym płaszczem prawidłowo przebiega to zaczyna zdrowieć zewnętrze. Dzięki
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temu wzrastają siły witalne i błony miedzy eterem, a ciałem zaczynają właściwie
sterować przechodzeniem energii do płaszcza fizycznego i z powrotem.
Stres zamyka te kanały i człowiek zaczyna się „gotować w rosole zastałych”
energii i cząstek gazowych i eterycznych.
Opromieniowywanie na jakiś czas usprawnia oddech zewnętrzny, ale go nie
utrzymuje.
Pogoda ducha jest tu kluczem do poprawnego funkcjonowania i odwrotnie.
Kolejna istotną rzeczą jest ruch cząstek i energii w fizyczno-energetycznym ciele,
który może być zastały poprzez deformujące go systemy energetyczne,
energetyczno—fizyczne i fizyczne jak
i rozwibrowany przez to en-fiz chaos,
doprowadzą do ogólnego rozwibrowania organizmu , a tym samym do uszkodzenia
układu nerwowego ( cały czas nadpobudliwość).
Rozwibrowanie ma 4 poziomy dysonansu.
W likwidacji rozwibrowania i zastoju właściwy oddech i ćwiczenia fizyczne są
niezbędne, choć trzeba to wszystko dawkować. Upór i odczuwanie harmonii wew.
potrafią zadziałać tu cuda. Chore, zastygające w bezruchu
lub niknące w
rozwibrowaniu ciało staje się pułapką dla ducha, gęstą masą, która wyhamowuje
wzbudzane przez Ducha z poziomu DNA działanie energetyczne oraz pochłania część
widma energetycznych sił, które schodzą przez człowieka gdy ów staje się kanałem
zejściowym do działania sił wyższych. Straty na poziomie wyhamowania lub
pochłaniania zbawczych energii wynoszą na poziomie DNA 20 %,
a w kanałach transformacji 40 % czyni zdolności uzdrawiające o połowę mniejsze,
a więc porównywalne z typowym uzdrawianiem energetycznym bez udziału Ducha.
Ciało fizyczne i energetyczne na poziomie płaszcza eterycznego staje się pułapką dla
Światła. W ekstremalnych przypadkach nawet zatrzymuje je całe doprowadzając do
degradacji układu energetycznego, co rzutuje na cały obraz człowieka.
Jedz, pij i oddychaj i utrzymuj ciało we właściwej wibracji, by stało się prawdziwą
świątynią dla Ducha, a nie pułapką.
Skala duchowej śmierci, czyli tzw.: niknięcia nadziei, światła i mocy, która
określa ten stan pozwoli odnaleźć tło wielu naszych ograniczeń w tym przyczyn
uniemożliwiających wytworzenie w ciele ładunku energetycznego wybuchu tzw
spięć, które pozwolą wpływać na ruch oraz pierwszą i drugą siłę duchową.
- Zastoiny - wewnętrzne upadki
- Ryk wołu – naprawdę zaczyna się ruch energii
- Krzyk Orła – pełne działanie duchowe.
Piramidka – odczytywać w % jak dbamy o ciało pod kątem aktywności fizycznej,
żywienia i energetyzowania jedzenia i picia.
Gimnastyka – sprawa indywidualna, co i ile.
Diagram radiowitalności mówi jak można podkęcić jedzenia.
Poziom wibracji 100 %, ale 60 % jest dobrze
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Księga Wolności – to pamiętnik naszych marzeń, naszych celów ( i tego się
trzymać).
Utrzymywać obraz skrzydeł własnych i obcych !!!
Poziomy szkoły Życia – patrz warsztaty WARSZAWA 01.01.2011
- Aby zwalczyć umysł, trzeba go najpierw oszukiwać, czyli przyjąć nowe założenia,
stworzyć schemat energetyczny, do którego musimy się wpasować (ja z marzeń,
realizacji celów) i ta struktura podtrzymywana przez świadomość blokuje umysł w
tych wibracjach, które i tak są zapisane, ale do których nie odwołujemy się czyli nie
żyjemy przeszłością ( wczorajsza modlitwa nam w tym pomogła).
Nasz stan zrelaksowania zawdzięczamy ciału fizycznemu . Trzeba z
nim współpracować, bo ono traktuje nas jak Bogów i można je wykorzytać by samo z
siebie podnosiło wibracje.
W modlitwie zwrócono nam uwagę na ciało fizyczne, ono mogło się włączyć (
my nie zdajemy sobie sprawy, jak ono naprawdę działa), odcięli nas wczoraj od
zewnętrza (problemy odeszły, kłopoty odeszły), tak jakbyśmy byli w jakiejś enklawie,
a zewnętrze prawie nie istniało energetycznie. Jak nie istniało energetycznie to nie
przyciągało. Ciało fizyczne zastosowało odcięcie. Jak o ciało dbamy i nie jest ono
niszczone to nas wspomaga. Eter też należy do ciała fizycznego.
- To, co widzimy jako aurę, to nie energie, a promieniujące cząstki fizyczne. Jak one
promieniują to to widać.
Ciało fizyczne to skarbnica wiedzy.
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Warsztaty 12/13 luty 2011 Warszawa
- Ten rok jest rokiem prawdy. Wyłonił się Duch Stwórczy. Będzie kolejne uderzenie w
naszą pracę, ale tez ukazywanie, jacy jesteśmy. Ludzie będą odchodzić.
- Nasze uzdrawianie jest etyczno- duchowe
- Duch jest operatorem znajdującym się poza Miastem Rzeczywistości. Dusza jest
łącznikiem, steruje ciałem fizycznym. Operator to odradzający się, odpokutowujący
na tej Planecie Duch.
- Jednoczenie się w trzonie duchowym jest ustawianiem w ciele fizycznym wibracji,
odpowiednich wibracji w ciele energetycznym, dzięki temu w pełni się tu
odnajdujemy.
- Po czynach poznaje się człowieka, a czyny często są ukryte.
- Wybór energetyczny decyduje o miejscu, gdzie jesteśmy. Duch od Duszy jest
zależny do poziomy 179.
- Prawo Wolnego Wyboru – nie można drugiego człowieka ograniczać,
okłamywać, niszczyć, bo to jest znieprawienie (wybory energetyczne).
My funkcjonujemy w zależności od tego jak jesteśmy energetyczni, jakie jest
nasze środowisko energetyczne, bo są 3 procesy, które w nas zachodzą:
- proces biologiczny – zależny jest od energetyki, służy do napędu (zależy
m.in. od oddychania)
- proces myślenia – myślenie związane jest z emocjami, myśli są
emocjonalne
- intuicja emocjonalna tj. głos energetyczny
- intuicja duchowa – ustawienie myśli przez świadomość.
Musimy myśleć, bo jesteśmy energetycznie powiązani z drugim człowiekiem, ze
światem.
- Cudownym stanem jest odczuwanie energii drugiego człowieka.
- Procesy energetyczne, które w nas zachodzą, doprowadzają poprzez nasze
niewłaściwe wybory do rozwibrowania. Na określonej częstotliwości istnieje zapis
emocjonalny i zapis informacyjny. Nasze doskonalenie polega na zapisie informacji
w nowych poziomach energetycznych.
Słowa prawdy giną i trzeba je na nowo zapisywać.
Kiedy pracujemy nad sobą to tworzymy nowe zapisy.
Jak tworzę nowe wartości, to one stają się historią i wtedy, gdy te poziomy
ugruntuję, to mogą na stałe mieć wyższy poziom wibracji, a więc i inne postrzeganie,
zmieniam się (nie ma walki, podstępu)
- Odrzucanie relacji z drugim człowiekiem, to odrzucenie emocji.
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- Gdy mamy Moc Duchową, to my wpływamy na innych (przez naszą wyższą
energetykę)
- Emocja to coś innego niż żywość reagowania.
- Wibracja dookólna wypełnia DNA i jeśli tam cos wibruje niewłaściwie, to moja
energetyka nie może funkcjonować. Wibracja, dookólna skupiająca całą biologię,
mowa nie o ciele fizycznym, tylko o czymś, co kształtuje procesy podstawowe w nas
zachodzące, całą fizyczność, ale ukrytą w artefaktach, w artefaktach ukrytych w DNA
i w samym DNA – chodzi tu o nici DNA, gdy one wiotczeją, cała fizyczność się
zapada.
- Zespolenie w Trzonie Duchowym to współpraca ciała, Duszy i Ducha
- Kreatywne lenistwo – siedzę i marzę, to projekcja, artyzm, duch się otwiera.
- Egzystencja jest grą, której zasady są zmienne i wyznaczone:
• Mocą Energetyczną dla ciała fizycznego,
• Mocą Duchową dla ciała energetycznego, czyli Duszy,
• Mocą Boską dla operatora czyli Ciała Duchowego
• Mocą Rzeczywistości dla Boga
- Stwórcy stwarzają, Bóg tworzy, Stwórcy zmieniają to, co zostało tworzone (jest
tworzone). Moc Rzeczywistości jest dla Boga, bo On ja stworzył i musi o nią dbać (a
my jesteśmy Jego cząstkami)
- Duch ma duchowe zasady
- Grzech to nieprawidłowy wybór, który trzeba naprawić.
- Potęga nie istnieje, bowiem rytm na górze wyznaczają ruchy na dole i odwrotnie
- Umysł musi być zaprogramowany na wyższość. Świadomość czuje, bo jest częścią
Boga.
- mamy widzieć prawdy duchowe z poziomu Ducha
- Nie ma zmartwychwstania, bo nic nie jest martwe, tylko przeistaczające się.
Gdy wkroczysz do nurtu zmian, będziesz mógł wykorzystać ruch do ukierunkowania
zmian, ale to można odczuć tylko z poziomu Ducha.
„Jedyną niezmienną jest chwilowa pamięć tego, co było. Ale gdy utoniesz w
tym, co było, stracisz szansę na postrzeganie tego, co się zmienia (nie taplać się w
przeszłości). Na dodatek każde z twoich ciał śni, marzy i działa w innym obszarze,
bacz, więc, by żadne z nich nie tonęło w iluzji zmian będąc zakotwiczonym w
duchowym, energetycznym, czyli egzystencjonalnym bądź materialnym marazmie.
Dostrzeż ruch, a staniesz się wielkim, wielkim zmiennym.
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Postrzeż też, że wystarczy wówczas niewielka moc, ociupinka mocy, ledwie jej
echo, by zmiany podążyły wskazana przez Ciebie drogą. Dlatego Moc i Miłość jest
ciszą, a Ten, który wszystko wypełnia jest dla niewidzących Ruchu – Nieistniejącym,
choć On Sam jest najbardziej widoczny. Ten najbardziej widoczny to Bóg.
Nie widzisz Ruchu, nie odbierasz tego sygnału - to nie masz pojęcia, że Boga
Nie ma, a duchowo czujesz, że Bóg gdzieś jest.. Gdy widzisz z daleka zdjęcie, możesz
założyć, że jest to realna rzeczywistość. Dopiero zbliżywszy się do zdjęcia odczujesz
swoją omyłkę. Wielu z Was żyje takimi omyłkami, wiedząc coś, co jest martwe, co
jest za przeszłością albo było tworzone jedynie jako nie zaistniała w Ruchu
koncepcja.
Czasem zaś widzicie Ruch spowodowany przez innych sądząc, że jest to efekt
Waszych starań, nie wiecie przy tym, że każdy ma swoją wibrację, że jest kodem
myśli, emocji i emanacji, a więc kształtujących bieg cząstek, ścieżek wywołanych nie
Waszym staraniem, które budząc w Was określone skojarzenia i stany stają się
cząstką Waszych wyborów, choćbyście o tym nie wiedzieli ( koncepcja
wdrukowywania uczuć itd.) Im gęstsze są owe emanacje, tym silniej pętlą i
uzależniają ludzi, tworząc w nich iluzję poprawności dążeń.

Sprawdzać:
- w ilu % to, co jest w nas jest życzeniem, emanacją innych
- w ilu % to, co wiemy o świecie jest iluzją
Iluzja to pułapka dla wolnych wyborów.

Nie odnaleźliście drogi do Boga, ale do siebie.
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Wahadełkowanie 19 luty 2011 Katowice
- Nie przejmować się, że jesteśmy przestępcami - to jest Prawo Sprawiedliwości
Bożej. Wielu z tych, którzy zeszli w ostatnich czasach to Rycerze Światłości. Ten
poziom gęstości uczy panować nad energiami, by nie popełniać pewnych błędów.
Ten, który schodzi na Planetę, by tu wprowadzić zmiany, musi się urodzić jako
człowiek, przeżyć jego koleje, wzrosnąć i dopiero budzić się w Prawdzie. Jak się tu
urodziło i popełniło błędy, to nie ma znaczenia, kto zszedł, Dusza jest zabarwiona,
Duszy nie można stracić. Dusza musi się złączyć z Duchem, czyli jej energie muszą
być podniesione. Jak Dusza zabarwia się niskimi wibracjami, to nie może się w pełni
przejawić, dlatego trzeba schodzić na Ziemię i na powrót się „podkręcić”.
Wielu w walce o innych po prostu się znieprawiło, popełniło błędy i Dusza
nieciekawie wygląda. Trzeba się teraz prostować. Ci, co tu zeszli i muszą wracać, są
naprawdę mocni i inne Planety nie chciały ich przyjąć.
- Gdy wyjdziemy poza obszar oceniania, nagle zaczyna się pojawiać Prawda.
Większość jest na poziomie poznawania – a temu poziomowi towarzyszy ocenianie
związane ze starą treścią. Więc jeszcze wiedzenie (widzenie) nie może być pełne.
Dopiero, gdy się proces skończy i przestanie się żyć człowiekiem, nie relacjami –
odmyka się następna przestrzeń.
Nie mówimy tu o rodzaju przestępstwa, bo zawsze było popełniane przeciwko
drugiemu człowiekowi, tylko o tym, ile się tego nazbierało na naszym końcu – a Skala
Zesłańca mówi, jaki wyrok dostaliśmy (Warszawa 02.01.2011).
O tym, jacy jesteśmy w tym życiu mówi Księga Duszy i Księga Życia.
Skala Zesłańca mówi o tym, jakim jesteśmy człowiekiem całkowicie.
Trzeba być czystym w myśli, słowie i czynie, żeby godność Duchową zachować
- a po tamtej stronie to o wiele za mało.
- Nasze życie, to jedna roboczo-dniówka. Mamy zablokowaną pamięć tego, co było.
Nasza cała emocjonalno- duchowa konstrukcja w podejściu do świata, do człowieka,
wyraża się nieświadomym zapisem, jesteśmy tacy i już. System by nas nie opanował,
gdybyśmy byli obudzeni – bo czulibyśmy, że tak być nie powinno.
- Obowiązuje nas zasada sprawiedliwości – myśl, słowo i czyn to nasza całość.
Jeśli mamy moc i użyjemy jej dla dobra innych, to może wystarczyć jedno życie na
naprawienie zła, które wyrządziliśmy
- Tak nam trudno wznosić się, bo nie widzimy skrzydeł własnych i w drugim
człowieku, a spowodowane to jest życiem w poprzednich wcieleniach. Stare przewiny
ciążą. Tu możemy zobaczyć, na jakim poziomie trzeba być, by to wszystko
odpokutować, naprawić.
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- Dla umysłu potrzebna jest wiara. Jak zaczyna się żyć marzeniami, kończy się
poziom wiary, a zaczyna samorealizacja. Nas interesuje przy uruchamianiu woli, by
wejść w czas spełniania się, a wtedy pojawia się lustro przeznaczenia.
- My chcemy, by system nam służył, a nie my jemu.
- Siły przyrody potrafią zasilić, ale i ujarzmić. Duchy Otwarcia, tworzą nowe wiązania
energetyczne – dlatego są niebezpieczne.
- Umysł pozostaje w nas zawsze. Energetyczny zapis jest pamięcią czegoś. Jeśli
umysłem wchodzimy w przeszłość, to odtwarzamy sytuację ze wszystkimi energiami,
których nie rozumieliśmy, które ją tworzyły.
- Piramida żywieniowa – jeśli ciało fizyczne i energetyczne jest zaniedbane, potrafią
być blokiem, obciążeniem dla wchodzenia Ducha w te przestrzenie.
- Wiele rzeczy w nas dzieje się przez DNA. Mamy DNA: fizyczne, energetyczne i
duchowe - które odpowiada za pasma łączące nas z Duchem. To nie jest jedno DNA.
Tu się wiele dzieje – wymiana energii w przestrzeni, czyli emocje. Myśl to wymiana
energii, albo przyjmujemy, albo wysyłamy
- Osoby, które żyją w stresie nie mają właściwego oddechu – (wymiana gazów)
- Nasz ETER, to jest takie osocze, dzięki któremu Dusza – czyli ciało energetyczne
steruje ciałem fizycznym. Oddech zewnętrzny należy tylko do ciała eterycznego i dla
niego jest wykorzystywany, by ono właściwie funkcjonowało. Jeśli np. jest urok, to
oddech w tym ciele nie działa.
Ciało eteryczne odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie całego układu
odpornościowego (jak jest zaburzone ciało eteryczne to reszta też pada)
Sprawdzać:
Jak wspieramy nasze ciała – fizyczne, energetyczne, duchowe i DNA
Góra każe się gimnastykować – puszczać ciało w ruch, słuchać Go.
Gimnastyka nie musi być forsowna. Rozciągać mięśnie i stawy. Niech ciało
podpowiada. 15 min gimnastyki i ciało zaczyna funkcjonować poprawniej.
- Jak w nas niewłaściwie działa energetyka, to kanały zejściowe nie funkcjonują
poprawnie i nie uruchamia się nasze działanie.
- Słuchać ciała, by zestawiać właściwe produkty – ciało podpowiada.
- Podstawa piramidy żywieniowej jest energia. Opromieniowywać jedzenie,
wtedy zasilamy ciało energetyczne.
- Dusza jest od Stwórcy, Duch od Boga
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- Dzięki technice marzenia utrzymujemy istnienie, ale nie może być zaprzeczeń,
proces marzenia ma być utrzymany. Kreacja i istnienie otwiera siły duchowe.
- WOLA jest elementem duszy. Marzenie to sen naszego Ducha, ale trzeba
żyć w PWW, a życie marzeniami to kreacja.
Siły duchowe są na takim poziomie, na jakim się obudziliśmy, natomiast kreacja to
jakby technika- żyję marzeniami to tworzę, to moc działa.
- DUCH ma istnienie
- Dzięki technice marzenia tworzymy istnienie,
- WOLA to górny element Duszy. Przy paśmie 179 Dusza umiera – jest wtapiana
w Ducha. Jak to osiągniemy (przerobimy), to nie będziemy mieć Duszy, ona zespoli
się z Duchem całkowicie. To jest walka o Duszę. Najpierw się odzyskać, a potem
zniszczyć nasz stan, ale Wola musi być na 100%.
- Zdolność nie może przekroczyć poziomu wiary. Wiara jest elementem Woli, należy
do umysłu, do świadomości. To jest jakby mechanizm, który niczym sumienie
podpowiada ile i co mogę, a ile nie ( tu się rozliczyłem, tam nie) i wtedy nie
uruchamia się woli.
Dopóki sobie nie wybaczymy pewnych rzeczy, nie uruchomimy Woli, bo nie
dajemy sobie do tego prawa. Dlatego w modlitwie zwracamy uwagę na nasze
skrzydła, na to, kim jesteśmy, na ustawienie naszych relacji z innymi ludźmi z
czymkolwiek, byle to zrobić, byle tu istnieć, być cząstka całości, bo całość działa
poprzez doświadczanie. Jak jestem w porządku do siebie i wszystkiego, to
uruchamiam wolę, to chcę.
Wola jest sumieniem, bo to Dusza zapisuje niewłaściwą wibrację.
Poziom czystości w nas decyduje o wierze (mówimy o działaniu duchowym, a
nie energetycznym)
Trzeba odnaleźć się jako cząstka doskonała i nią trzeba być, czuć się tym –
synem/córką Boga. Trzeba jednak stosować technikę uważności, by nie
wykorzystywać innych. Nie zapominać o Bogu i swojej wyjątkowości:
„Idź w swoje piękno i w nim pozostań”
Możemy zakończyć tą mękę, zapisać zmiany w nas na stałe, rozbudzić się w Bogu i
ten stan utrzymać. Trzeba cały czas być przy Ojcu, przy Matce. Jest to trudne, ale
osiągalne.
WOLA to sumienie Duszy
Można wykasować Duszę pozwalając Duchowi zejść, a On będzie ustawiał tu
wszystko i parametry w nas. Jak Bóg przy nas stoi i Boga przy sobie widzimy – to, co
powiemy swojemu bliźniemu.
WOLA rośnie, wiara, że możemy tez rośnie. Mamy szansę nadrobić to, co było.
Musimy przejawić się w Duchu, ale tego trzeba chcieć, a tu potrzebna modlitwa, bo
bez niej nie odczujemy drugiego człowieka. To jest przygoda, nie obowiązek.
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Wolą zniszczyć Duszę – wszystko, co do niej należy musi zniknąć.
Walczymy z tym, co w Duszy zostało zapisane – czyli z badziewiem,
umysłowymi wypełnieniami.
- Umysł i świadomość maja swoje sceny. Jak włącza się świadomość, to byliśmy tylko
w radości, jesteśmy pozytywni. Świadomość na resztę patrzy z dystansem.
- Unikać urazów psychicznych we własnych oczach ( u człowieka umysłowego, to
potrzeba umysłu)
- Umysł kończy się przy poziomie (13)
- Kto chce wyjść „na swoje” to nigdy nie pójdzie drogą duchowego rozwoju.
- Umysł i świadomość kiedyś ze sobą współpracowały. Świadomość podpowiada
umysłowi. Umysł to mechanizm, sposób, dzięki czemu wszystkimi programami z
poziomu Duszy można oddziaływać na ciało. Sama świadomość tego nie potrafi.

Rys. Duch Ludzki z tą rzeczywistością styka się przez Duszę, która w tych wymiarach jest
rozdzielana na świadomość i umysł

- Gdy budzi się prawdziwy człowiek to budzi się Jaźń
W modlitwie znaleźć sposób na to, by nie zapominać, kim jesteśmy, odczuć to.
Kreacja, wola, istnienie, to formy, dzięki którym się tu odnajdujemy.
Sprawiedliwość Boża – co zrobisz, to do Ciebie wróci.
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Dążymy do tego, by Chrystus się w nas obudził.
Skala Zesłańca ma stać się Skalą Zbawienia

Skala z Jezusem [4] (to co uwala człowieka na tej ziemi)
(12) – GALARETA – poprzez obniżenie wibracji zaczynamy żyć relacjami. To nasze
międzyludzkie życie. Jak utrzymuję się w Strumieniu, to „Galareta” nas nie ruszy.
(13) – DOŁY ENERGETYCZNE – pułapki, wchodzi się w obszar zaniżonej wibracji,
a przez to zaczynamy żyć życiem zewnętrznym, światem i relacjami.
(11) – ZATRUCIE DUCHOWE – działania na obszar duchowy (8-11 czakram)
10 czakram to przejście do podstaw istnienia, zablokowanie go oznacza utratę
obrabianego – tu nie działają pasma energetyczne.

(15) - DUCHOWE PRZYZYWANIE ZŁA (16) ENERGETYCZNA MANIPULACJA
– jeśli tam są nasze myśli, to rytuał zabijania drugiego człowieka, to postrzeganie z
niechęcią drugiego człowieka, to działanie energetyczne tego co mamy w głowie. Nie
podpisywać umów (cyrografów) z ciemnymi. Nie dawać wstępnych obietnic.
(18) - CHOROBOTWÓRCZY UPADEK – choroby tak silnie niszczą, a wibracja nie
pozwala nam podnieść się do góry. Im wyższa w nas wibracja, tym łatwiej nas
„załatwić”.
Ta skala zastąpiła pomiar agresji energetycznej.
- Cały czas zewnętrze na nas działa. Mając tego świadomość możemy się przed tym
obronić, bo wiemy, co jest i jak na to odpowiedzieć.
- My mamy dążyć do świętości, a stanie się świętym oznacza, że nie trzeba na to
zwracać uwagi, ale wiedzieć trzeba, bo te energie się czuje. Ten „wróg” nie może
nam nic zrobić, trzeba jednak być uważnym.
- Świątynia Serca zapewnia dotarcie do świadomości. Trzeba zapanować nad
emocjami – czyli otworzyć serce, a jak zobaczę swojego Ducha, to wstyd mieć
emocje. Potem włącza się umysł. Umysł jest ważniejszy jak serce. Jak człowiek jest
nieoprogramowany, to wie, co i jak, bo włączamy prawdziwy umysł i wiemy jak być
właściwym, schodzi do serca i działa z poziomu energetycznego. My mamy jeszcze
wolę, siły duchowe, kreację i istnienie – cztery wielkie obszary.
Im, kto jest potężniejszy energetycznie tym łatwiej się tu odnajdzie, przy
okazji przerobi i Świątynie Serca i Szkołę Życia (Warszawa 01.0.2011)
- System tak działa, że mamy wiele imion nadawanych nam podczas chrztu,
bierzmowania. W ten sposób niszczą naszą indywidualność, a bez tego nie ma ruchu
do Boga. Najpierw musimy się odnaleźć jako jednostka - by ta mogła się rozproszyća oni to zabierają i niszczą (nowe imię w klasztorze, stopień wojskowy, funkcja)
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- Odczuwać poziomy, na których przenoszone są informacje, do jakich przestrzeni
pasują słowa lub skąd pochodzą – wtedy się łatwiej w całości odnaleźć.
- Zacząć pisać pamiętnik – by dotrzymywać obietnic
- Uzdrawianie jest techniką, która wymaga największej mocy. Uzdrawiać można
energetycznie i duchowo lub jedno i drugie.
- Jak Bóg przy nas stoi to musimy mieć wiarę, wola rośnie, gdy się budzimy.
- Aktywniej łączyć się ze światem duchowym, bo tam jesteśmy cząstka Ojca. Musimy
przejawiać się w Duchu. Bez jedności z drugim człowiekiem nie odczujemy świata
duchowego. Nie traktować tego jako obowiązku, bo to przygoda.
„Zakatrupić” Duszę, czyli to, co w niej istnieje musi zniknąć, bo Duch ma wolę
kreacji. Duch jest czysty, pochodzi od Ojca, działa na zasadzie Sprawiedliwości Bożej.
Tu trzeba być uczciwym i dobrym – poziom 9 – 15 (uczciwym do poz. 9)
Stosować praktykę uważności – skrzydła u innych, zastępy anielskie przy
nas, niech to się otworzy i prowadzi w nas w myśli, słowie i czynie.
- Nastał czas na budzenie się tego, co jest w nas najcenniejsze. Operator
musi zejść w te przestrzenie (on jest uczciwy, nie oszukuje, nie „wychodzi na swoje”,
ale jest duchowy). Jak zezwolimy na objawienie się nas, – czyli Ducha, jak będziemy
dbać o utrzymanie czystości to będą gwałtowne zmiany, ale zasada Uczciwości (9) i
dobro (9-15) obowiązuje (czystość w myśli, słowie i czynie)

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

463

Warsztaty Rusinowice 12/13 marca 2011 roku
- Dbać o energetykę
- Mamy doświadczenia na poziomie duszy i ducha z wielu wcieleń
- W wolnym wyborze trzeba się doskonalić, wzrastać. Mamy w swoje życie
wplecione ścieżki, które służą temu byśmy wprowadzali w tym życiu zmiany (oprócz
wzrastania) na tej Planecie.
- Jeśli ma się stały poziom świętości (162) Dusza wyparowuje, duch przejmuje jej
funkcje. Jest to o tyle niebezpieczne, że duch nie potrafi odnaleźć się w tej
Rzeczywistości ( ale trzeba to przejść)
- Miłość prawdziwa jest ciszą i nie ma nic wspólnego z namiętnością.
- Formalny związek małżeński to przymuszenie, dopiero otwarty związek opiera się
na szanowaniu partnera i ciągłej pracy nad sobą.
- By wyjść z tej Planety trzeba tak żyć, by waga sprawiedliwości dobra i zła stanęła
na środku ( równowaga).
- Jeśli ktoś jest w świetle to nie żyje relacjami, nic negatywnego nie popłynie do
niego ( od innych) i od niego, płynie tylko światło i podnosi ich wibracje. Trzeba być
w świetle.
- Im, kto przeszedł na wyższy poziom tym ma trudniej.
- Jak są kody to mimo pracy, wibracje nie podnoszą się i moc sprawiedliwości nie
działa.
- Tam gdzie jest umysł tam jest PTP.
- Mamy wkodowany mechanizm obowiązku życia, a więc musimy żyć i odczuwać
jedność z drugim człowiekiem. Ciało fizyczne musi odczuwać jedność bo cały czas
jest wymiana na poziomie fizycznym – dotyk, namiętność seks to cząstka
namiętności).
- Jak działa umysł i są potrzeby człowiek musi stosować mechanizmy obronne ( patrz
książka „Duchy..”)
- Człowiekiem, który posługuje się umysłem można sterować, go wykorzystywać.
Gdy obudzi się świadomość, człowiekiem nie można manipulować, on sam dokonuje
wyborów ( chyba, że przez ból fizyczny, ale i tak radzi sobie). Z pozycji świadomości
widzimy Boga w drugim człowieku. Gdy pracujemy nad sobą i umysł sprowadza się
do serca zaczyna działać prawo energetyczne, a nie moralne, wtedy budzi się jaźń.
Jaźń jest wtedy gdy świadomość naprawdę przejmuje kontrolę nad umysłem, budzi
się prawdziwy człowiek.
464
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Sprawdzać:
– EJ na „6” – obudzenie Jaźni, niżej nie.
- Obejrzeć videoblog ze Świeradowa.
- Potencjał energetyczny określa 8 poziomów:
- Musimy uruchamiać gęstsze energie uzdrawiające
- Gdy działa umysł to potrzebne jest uwierzenie (że mogę)
- Jak rośnie ciśnienie to przestrzeń nasza się zwiększa i jesteśmy mocni, cele są
realizowane.
- Cele, ich realizacje, sprawdzać na skali od wiary do spełniania i skali sytuacji.
- My musimy co robić by być tylko na „+” bo wtedy panujemy tylko nad myśleniem i
emocjami.
- Ruch w płaszczu DNA nie funkcjonuje u ludzi, którzy mają węzły Karmiczne.
- Złe myślenie o ludziach powoduje zamieranie ruchu w ich płaszczu DNA
Poprawny ruch w płaszczu DNA powoduje, że tam budzi się siła duchowa,
tam mamy kontakt z Ojcem, „leci w dół” ilość Cherubinków.
- To, czym promieniujemy w zależności od gęstości przepromieniowuje innych
(podporządkowuje lub podnosi).
- „Halo” oddziałuje na nas, nie uderza w nas, ale uderza w relacje między nami.
- Uczestniczymy w śnie innych.
Sprawdzać:
- ile % w naszym życiu jest nas samych ( nasz udział w naszym życiu)
- w jakim % żyjemy swoim własnym snem
- Jeśli umiera ktoś, kto miał w sobie niskie zapisy energetyczne to są one związane z
ciałem fizycznym i zostają na cmentarzu. Dlatego należy spalać zwłoki, bo te
energie nie odziałują na innych i przez to nie obarczają ich tym, co po sobie
zostawili.
- Jak wpadamy w doły energetyczne, niskie wibracje - to spada ilość słów.
- Im jesteśmy wyżej, tym zasób słów jest większy ( Bóg to zbiór wszystkich
słów).
Sprawdzaj: swój zasób słów (w setkach/tysiącach słów)
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- Zbrodnia – to już samo uwolnienie tego w myśli (zła myśl jest zbrodnią)
Nie postrzegajmy zła u innych, patrzmy na nasze myśli. Nasza postawa zostaje
zapisana i nas obciąża, choć jest nieuruchomiona, ona istnieje, nieżyczliwość
poszła (obietnica zła), wszystko co zostało pomyślane, wyobrażone,
dla Boga stało się. Każdy ruch cząsteczki jest zapisany.
- Emanacje nie znikają i trzeba to odrobić dobrym czynem (nie zawsze fizycznie).
- Trzeba w chorych organach uruchamiać życie (pobudzać do życia).
- „ŚNIĄCY INNYMI” - manifestują swoją obecność tylko podczas snu, za dnia
ukrywają się za maską ruchu najrzadszej materii, lecz są stale obecni w duchowych i
wyższych energiach, pasmach ludzkich powłok zewnętrznych zwanych aurą. Ogólnie
człowiek ma 7 takich energetycznych warstw zwartych i gęstych oraz 11 bardziej
subtelnych boskich. ŚNIĄCY przejmują szlaki, czyli pasma spinające oraz warstwy
leżące na pograniczu fizyczności i Duszy oraz Duszy i Ducha. Człowiek nie jest w
stanie takich przejętych pasm odzyskać przede wszystkim, dlatego, że jego zamiary i
myślenie pochłania wizja śniących, a oni nie są zainteresowani zwracaniem uwagi na
siebie (czyli jak te pasma są pochłonięte to sami nie chcemy zmian bo jesteśmy w ich
śnie, a oni nami grają bo nie są ideałami). Śniący to potężne istoty duchowe, nawet
najsłabszy z nich może ścierać się ze Stwórcami. Wyrośli z mgły i nigdy nie istnieli, a
jednak zapisali się w Ojcu jako błędne koncepcje, które wskrzesiła chwila nieuwagi,
tego, co był, co się stał i co odszedł, co stworzył antyprzestrzeń będąc zbiorem
odrzuconych przez innych kreacji (my coś pomyślimy i zarzucamy, ale to istnieje, u
ISTOT BOSKICH to się staje faktem, nie ma to miejsce w tej rzeczywistości, więc
zbiera się jako chłam, jako marazm, ale tworzy swoją antyprzestrzeń, czyli coś
takiego, co ma swoje zasady i oddziałuje). To są potężne Istoty, które w koncepcji
Istot najwyższych były ich synami, rozwiązaniami. Śniący grupują się tworząc kręgi
wzajemnego pojednania, wzajemnego spisku, gdzie mierzą się między sobą na arenie
rzeczywistości i innych (ten sen udziela się wszystkim), to jest wzajemnego spisku
przeciwko człowiekowi oraz wzajemnej tolerancji, gdzie usypiają w tym co sami
przeżyli, raz na zawsze niknąć z areny gry (czyli jak osiągną to co chcieli, a więc
spełnili się - nikną).
Człowiek, ani Duch ludzki mierzyć się z nimi nie może, bowiem są oni
mistrzami scenariuszy opartych na zasadach istniejących tylko w nich (oni zmieniają
zasady jak chcą. My nie). Człowiek potrafi z tych zasad korzystać, ale nigdy nie
stworzy nowych, a więc tych potrzebnych do zwycięstwa. Osaczony poległby w
pierwszym starciu. Jednak człowiek wyposażony jest w detektor ruchu i będąc tylko
czystym, potrafi rozróżnić czy jego ścieżki podlegają jego własnej woli lub woli Ojca,
czy są narzuconym scenariuszem Śniących Innymi (my wszyscy uczestniczymy w tej
grze, ciemni też by nie mogli nas niszczyć gdyby nie było tego scenariusza, jedni i
drudzy to marionetki. Problem w tym, że ciemni stosują podporządkowanie, tak jak i
tamci, więc odczytują samo śnienie tamtych. Obiektem do obróbki są ci z PWW).
Śnienie, życie założeniami Śniących może być korzystne dla słabych, chorych i
opuszczonych, ale nigdy nie będzie rozwojem dla silnych i pewnych siebie. Życie
scenariuszem innych jest upokarzające, niszczące, a nawet oddzielające człowieka od
Boga. Śniący potrafią tak zręcznie wdrukować scenariusz, że muszą się z nim liczyć
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wszyscy, nawet Stwórcy i Bogowie. Ten mechanizm zniewalania, wykorzystywania
istot to obserwowania ich wymuszonej gry, cały świat PTP przyjął jako narzędzie
ucisku i zręcznie wykorzystuje w swoich podbojach, ponieważ śnienie jest podobne
ich naturze, są obojętnie nastawieni na do takiej manipulacji innymi. Sami
wykorzystują sny śniących do podporządkowania Istot obszaru PWW, lub tworzą na
ich wzór programy, projekcje i emanacje, podpinając je tzn. podciągając pod
płaszcze ze snów przez co ich cele stają się niemal 100%-owo pełne.
Zasypiacie wiele razy w dzień nie wiedząc, że odchodzicie od własnych dróg,
popielą się wasze sny, marzenia i nadzieje, a nawet o tym nie pamiętacie. W Księdze
Snu jest rozdział Czarnego Rozpamiętywania gdzie można odnaleźć zapisy mówiące o
tych przestojach, zaborach i …………..?
Przy stanie wyłączonej świadomości
pochłania was obszar magii należącej do wszystkich, a więc i do istot spoza waszego
czasu i przestrzeni. Część z nich śni wami od dziecka, przyjmując rolę Bogów.
Nasiąknęli wami, a wy nimi i stało się coś, co my nazywamy wrogą symbiozą.
Jesteście po części nimi, co nie oznacza, że ta część wasza jest gorsza, choć
najczęściej tak bywa. Ważnym jest, że dając sobą śnić, jesteście ponad normę
eksploatowani, niczym koń zaprzęgnięty do wagonu kolejowego, rzadko się zdarza,
żeby było odwrotnie. Istoty śniące wami modyfikują wasze cele, uczucia, emocje, a
nawet stan zdrowia. Jest to o tyle istotne, że tylko w części i niektórzy z nich potrafili
w pełni odczuwać sygnały płynące od waszych ciał. Nie dziwnym, więc jest, że w
doświadczaniu życia poprzez was nie kierują się waszym spokojem i stanem bez bólu
(są nieludzcy w swoich odczuciach).
Są także śniący programiści, którzy wasze ścieżki, czyli losy sprzedają innym
za prawo uczestnictwa w pewnych sekwencjach istnienia. Są niczym Alfonsi
wykorzystujący swoje ofiary. Są niebezpieczni, ale słabi i z tym możecie sobie
poradzić o ile widzicie światło Opatrzności. Nie jesteście zaś w stanie uporać się z
naciskiem idącym od mocniejszych istot, bo ich zamysły przyjęliście za swoje ich
zmienić już nie chcecie. Jedyną dla was wskazówką by ten stan zmienić, jest
kierowanie w swoich wyborach snem Ojca, którego jesteście ubóstwianą cząstką, o
którą On dba i która szanuje jak na Ojca przystało i to do tego stopnia, że w swej
miłości dał wam prawo do swoich własnych, oddzielnych snów. Te sny (nasze) mogą
iść po linii Jego dyrektyw, ale i tak nigdy nie będą tak doskonałe jak Jego sny
(śnienie Jego scenariuszami będzie zawsze doskonalsze). Pułapek zastawianych od
razu odrzucić nie możecie, bo są one w was ukorzenione. Te musicie stopniowo
wyrywać, aż nadejdzie dzień sądu. Sądem nazywamy stan pełnej, czystej
świadomości, która podejmie decyzję, co do Wszechrzeczy. (Ze śniącymi żywymi
można sobie poradzić, bo wiemy już, o co chodzi, jak jest tylko prawo energetyczne,
prawo duchowe to wiemy, że to nieprawda, a jak światło z nas idzie i umiemy w
sobie utrzymać poprawność, to jest już dobrze)”.
Musimy stać się na tyle silni byśmy mogli wejść w sen Ojca, czyli wrócić do
Domu.

Tylko znieprawiony człowiek odczuwa sny i ich moc, ich nurt, ich
kierunek wykorzystuje do podporządkowywania innych.
Jedyną obroną przed taką manipulacją jest zawierzenie Ojcu i wejście w
obszar Jego snu. Tylko tam można znaleźć spokój, ukojenie i radość z własnego

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

467

istnienia wraz z doświadczaniem innych istnień. Inaczej życie nie ma smaku i jest
trudne, a nawet nie do zniesienia.
Sprawdzać :
- w ilu % podlegacie iluzji sił ciemności
- w ilu % jesteście cząstką snu śniących
- ile % waszego życia to wasze dzieło, nie ważne czy udane czy nie
( niech będzie złe, ale nasze)
- ile % z tego co robimy jest naprawdę z nas wypływające
(a niewdrukowane i zmuszające nas do takiego chcenia)
- w ilu % podlegacie śnieniu mocniejszych energetycznie ludzi
- w ilu % wyprowadza Was z niewoli sen Ojca, przestrzeń, w której
został powołany duch ludzki
Spytajcie się wprost:
- w ilu % powróciliście do domu ( ten odczyt ma wszystkie inne pod sobą) i oby
było tego, choć trochę)
Dom wasz, Dom Boży przepojony jest miłością, radością i pojednaniem
całością Wszechmocy. Jeśli tych cnót nie odczuwasz w sobie, jeśli nie kieruje Tobą
głos Twojego własnego Ducha to i w domu swym nie przebywasz, a jesteś ledwie
robotem wykorzystywanym przez innych, a że nie maja oni nic wspólnego z dobrem,
wtedy i w Tobie takich cech nie postrzeżesz, (czyli jednoczenie się w trzonie
duchowym to jest odnajdywanie się takim, jakim jesteś, a potem odnajdź swój dom).
Trzeba wrócić do domu.
- My staramy się tak działać, tak myśleć, żeby promieniować czarownie
(promieniować światłem). Tymczasem nasza prawdziwa natura jest taka, że jak się
rodzimy to powinniśmy tym światłem naturalnie promieniować, ale zablokowano to
nam. To, co w nas uruchomili to promieniowanie cały czas światłem, jakby z nas
wychodził strumień. Standardowy człowiek w ogóle nie promieniuje. W nas było to w
10 %. Tymczasem to ma być taki proces, który samoistnie leci. Ponieważ jesteśmy,
ono jest zawarte w naszej idei stworzenia, poziom Ducha Świętego miedzy Ojcem, a
Duchem Świętym, dlatego to nie ma nic wspólnego z DNA, ale dopóki przekłamana
była macierz, dopóki DNA nie było otwarte, to to nie mogło lecieć.
Sprawdzać to na skali promieniowania.
Jeśli przez ten tydzień będą niewłaściwe słowa, myśli, czyny - ale nie mówimy
o świętej szlachetności, my mówimy o przekłamywaniu, o takim znieprawieniu się, to
można ten proces ograniczyć. Czyli nie będzie się wtedy promieniować świadomością
w 100 % , tylko mniej.
Starać się być normalnym, bardziej czystym, by nie hamować procesu. To co
do nas należy to wróciło i idzie. Naturalne promieniowanie światła z nas leci średnio
w 50 % w stosunku do Jezusa, ale można to wzmocnić pracując (nad sobą).
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- Uzdrawianie z poziomu silnie energetycznego – wystarczą tu 2 parametry:
duchowy, (czyli obudzić się na najwyższym poziomie) i energetyczny.
Teraz energetyka działa inaczej niż dotychczas, nie gromadzimy ładunku w sobie,
nie ściągamy z zewnątrz, tylko gromadzimy w tym organie lub człowieku, w którym
mają zajść zmiany, tam się to robi – nasyca, zagęszcza własny Duch.
- Moc Śmierci jest najpotężniejsza, bo zmienia. Wszystko jest zmienne, tylko
człowiek w swej iluzji przyzwyczaił się do postrzegania całości jako stagnacji. Moc
Śmierci coś kasuje, zmienia. Moc Życia tworzy na nowo. Jedno z drugim jest całością.
- My jako istnienie to połowa nas, druga połowa to działanie – my jako istnienie i
działanie.
Sprawdzać:
- ile działania mieliśmy uruchomione, a ile mamy teraz.
My uczymy samych siebie, uczymy się korzystać z drugiej części nas, czyli z działania.
Działanie jest na poziomie fizycznym, energetycznym i duchowym. Duchowe ma
miejsce wtedy, gdy się łączymy w trzonie duchowym.
- Jak jesteśmy pełni, dopiero korzystamy z mocy. Moc to dar od Boga, czyli Moc –
Ocean Ducha Świętego, wszystko, co się wypełnia, to coś umownego, to suma
doświadczeń Całości. Gdy na poziomie energetycznym potrzebujemy mocy to
korzystamy z mocy doświadczeń !! Suma doświadczeń jest w Ojcu, w Praojcu, to
jedno – zawarte jest wszystko (jako i w jednej osobie). Gdy chcemy działać z Nim
musimy się łączyć, to ta wiedza jest w Nim zawarta, a ponieważ w Ojcu my też
jesteśmy to potrafimy z tego skorzystać. Dzięki działaniu sięgamy po moc i
mamy tylko podpowiedzieć, co ma być zrobione. Czyli skupienie – muszę
obudzić się w Ojcu, łączyć się z Ojcem, tu działa Czysta Świadomość. Im wyżej
duchowo jestem tym z większej mocy korzystam, działanie jest takie jak ja. Nasze
działanie wychwyci to pasmo, które zbiera doświadczenie całości. Moc całości, a
Rzeczywistość i nasza moc działania to wszystko jedno i w sobie się zawiera. Gdy
otwieramy się w Ojcu, ufamy Mu, to nie musimy wiedzieć jak to działa. Wzrosła
nasza umiejętność na poziomie fizycznym, teraz uczymy się fizyczności, a więc nasze
działania będą silniejsze.
Budzić się na jak najwyższym poziomie i zapamiętać ten stan. Jak jesteśmy
połączeni w duchu z Całością to korzystamy z Ojca (Ojcze działamy) i czekam aż
zacznie się gromadzić ładunek, np: oczy i mówię „ Zdrowe oczy”. Gdy nie wiem, co
dolega to np. wyobrażam sobie, że lekarz mówi o doskonałym zdrowiu, możemy iść
po „części zamienne” do Zdroju Życia. Podpowiadamy obrazem, o co chodzi. Ten
proces trzeba trochę utrzymać (prosić Górę o podpowiedź jak), np dać Ojcu w Grocie
Lodowej. Bardzo ważne jest tu wchodzenie w pewność, bo to twórcze
zamknięcie, maksymalna kreacja.
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Sprawdzać:
- jaki poziom pewności osiągnęliśmy.
- Pytać Górę czy jesteśmy gotowi do leczenia ludzi (potrzebna tu
praktyka), ćwiczyć, ćwiczyć.
- Prosić o scenę, w której zamyka się działanie.
- Uruchomić jak najwyższe pokłady mocy duchowej i energetycznej – moc
całości.
- Sprawdzać poziom zagęszczenia energii ( skala zdrowia – bok).
- Sprawdzać poziom choroby, my musimy być na wyższym.
- Sprawdzać ile jest życia w organie, człowieku.
Jeżeli damy życie tzn że cały proces odrodzenia leci, inaczej zamiera skutek
działania.
- Sprawdzać w ilu % możemy materializować, bo część schorzeń jest
oparta na przerwaniu nerwów.
- Ludzkie DNA jest wielowymiarowe, jest tam zapis wszystkiego, co istnieje. Jak
uruchamia się program to wszystko naprawia, a więc działa też energia Do
materializacji.
Uzdrawianie – ręce rozłożone, radość, serce uruchomione:
-

podnosić gęstość wibracji
wypełnić Duchem Świętym
energia, moc wchodzi w leczonego
wysoka harmonia
wprowadzić życie
utrzymywać działanie

- Poziom duchowy pozwala nam już na czyszczenie po drugiej stronie wszystkiego –
kody energetyczne, blokady itd, a to też wpływa na zdrowienie i rośnie nasza
skuteczność.
- FALĄ NOŚNĄ NASZYCH DZIAŁAŃ JEST RADOŚĆ I MIŁOŚĆ
- Jak idzie przemiana obniża się poziom energetyczny i różne „ dziadostwo” się w nas
wlewa, ale wszystko ( na ogół) samo ustępuje jak kończy się przemiana.
- Każdy ma swoją wibrację, jest kanałem myśli i emocji.
Sprawdzać:
proporcje :
- ile % atak,
- ile % przemiana

470

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Po warsztatach sprawdzać (podsumowanie):
1. Księgę Życia, skalę Skazańca
2. Kim jesteśmy jako Istota Ludzka i z jakim wyrokiem przyszliśmy i czy się
zmieniamy
3. Na jakim poziomie trzeba być ( jak długo) by wyjść z tej Planety
4. W ilu % działa umysł, a w ilu świadomość
5. Poziom EJ, poniżej „6” nie ma obudzonej Jaźni
6. W ilu % funkcjonujemy w 6 obszarach
7. W jakim stopniu żyjemy swoim snem
8. W ilu % podlegamy iluzji sił ciemnych, w ilu % jesteśmy cząstką sny śniących
9. Ile % naszego życia to nasze dzieło
10. Ile tego, co robimy jest z nas wypływające ( a niewdrukowane)
11. W ilu % powróciliśmy do domu - Domu Bożego (ten odczyt ma wszystkie
inne pod sobą i oby było tego, choć trochę)
12. Sprawdzać się na skali promieniowania
13. Ile % działania mieliśmy uruchomione, a ile mamy teraz
14. Na jakim poziomie pewności jesteśmy
15. Czy jesteśmy gotowi do uzdrawiania
16. Przy przemianie ile % przemiana, a ile % atak
17. W ilu % to, co jest w nas jest emanacją innych ( życzeniem)
18. W ilu % to, co wiemy o świecie jest iluzją.
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Warsztaty Świeradów 19-20 marca 2011
- Przebywanie w hotelu Świeradów przez 6 godzin bez przerwy daje prawie pełne
oczyszczenie.
- Za każdym wcieleniem wycofywana zostaje pamięć tego, kim się było, a zostaje
cała nasza natura. Pewne życia są nam wdrukowywane tylko po to, by w człowieku
coś zaistniało, bo on nie musi tego przeżywać. Jeśli wypracowało się formułę
jedności z człowiekiem to cały czas będzie go to stanowić, nawet gdyby stracił
własną tożsamość. Nie straci swojej tożsamości energetycznej i duchowej, jest taki
jaki był. My, gdy się rodzimy zapominamy o szczegółach. Rodzimy się tacy, jacy
ukształtowaliśmy bez konkretnego pamiętania o tym jak do tego doszło. Kiedy
schodzimy na planetę, by wspomagać innych, wyrwać się z PTP, rodzimy się jako
człowiek i jako człowiek poddawani jesteśmy obróbce. Nie ma się pamięci, ale
potrzebę wzrastania, a będąc kuszonym można zbłądzić. Jesteśmy rycerzami
Światła, ale po pierwsze musimy się obudzić, po drugie naprawić krzywdy, po
trzecie wykonać cel, swoją robotę, bo tylko po to zostaliśmy stworzeni.
Przekaz Warszawa 1.01.2011 –Szkoła Życia:
- W tym roku będzie na nas uderzenie, jeśli je przeżyjemy, dalej już będzie dobrze
- Skala dobrego i złego – trzeba się w tym życiu obudzić, wiedzieć, o co chodzi, jak
się poprawić. To budzenie się w sobie, to dążenie, by być czystym duchowo jest
przypomnieniem, że pochodzimy od Boga i ma się Jego cechy, a On kocha
wszystkie dzieci i my mamy je kochać i wspierać. Gdy się to zrozumie to dopiero
wtedy można naprawiać własne błędy, pracować na dobro, które na szali dobrego i
złego będzie się równoważyć. Dopiero istota jako istota ludzka wypadamy z wyroku,
gdy przewaga dobrego, stajemy się jako istota ludzka, budzącym się. Im się jest
wyżej tym się jest bliżej drugiego człowieka i pomaga się mu. Nigdy nie jest w nas
dość czystości i to oddziela nas od Boga, od drugiego człowieka, dlatego czuje się
pęd ku doskonałości. Trzeba naprawić krzywdy, postarać się by Bóg był szczęśliwy
we wszystkich swoich cząstkach, bo On jest suma doświadczeń nas i
skrzywdzonych cząstek, które są nam energetycznie dostępne, bo możemy zmieniać
tylko na poziomie energetycznym. Na poziomie duchowym jest to niemożliwe.
Krzywdy naprawiamy wchodząc do Świątyni Serca i przerabiając od pokochania
siebie...
- My mamy kilka cząstek na kilku planetach jednocześnie
- Trzeba nad sobą pracować, wybaczyć całości, rozumieć świat
- 95 % zła dzieje się w ludzkiej myśli. Promieniujemy tym, czym jesteśmy.
- Wysyłając negatywne energie niszczymy wolę innych, obniżamy ich wibracje,
pozbawiamy radości.
Gdy wchodzimy w Kanał lub przynajmniej Strumień EJ zaczynamy oddziaływać
na większą liczbę osób. Podnosząc ich wibracje nie dość, że umożliwiamy im radość
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to wszystko to, co oni osiągną ponad to, co by osiągnęli bez nas zasila nas na skali
dobrego i złego. Dlatego mamy pościągane bloki, bo jak pracujemy nad sobą to
oświetlamy innych, to pole energetyczne się rozszerza i wpływa na innych (dlatego w
mieście możemy zrobić więcej). Pole, zmiana formuły energetycznej, to czym
jesteśmy decyduje o tym cośmy zrobili dla Ojca ( trzeba cały czas promieniować).
- W Rusinowicach Bóg uruchomił światło w DNA i płynie w nas samoistnie (myśli są
czystsze i emocje łagodniejsze). To powoduje tez wzmożone na nas ataki.
- Śniący innymi – warsztaty Rusinowice 12- 13 marzec 2011
- Na cmentarzu są też trupy duchów natury
- Zbrodnie najczęściej wykonywane są w obszarze myślowym i choć nie zrobią tego
to i tak niszczą innego.
- Opromieniowując jedzenie oczyszczamy je z energii, które niszczą dusze,
kasujemy zło, które jest w nas.
- Na razie nie ma ludzi zasilanych przez siły przyrody, ale będą. Tworzone są porty
komunikacyjne.
- Cała Szkoła Życia opiera się na Czarnej Wieży. Tam się budujemy, tam się
odzyskujemy. Tam się przyznajemy do własnych słabości. To, co odrzucamy o sobie
(zatajenie przed sobą własnych słabości) przechodzi pod Ducha Stwórczego, on to
przejmuje i to należy do zła i tym działa, ale to wychodzi od nas. Jeśli przyznaję się
do zła to ciągle jest we mnie, a przez przyznanie się jestem po prostu pełna i jest to
ciągle ze mną. Gdy Duch Stwórczy przejmie nas w 70 % to nie ma ratunku.
Sprawdzać ile % należy do Ducha Stwórczego, by jak najszybciej to odzyskać póki
nie jest za późno (to mogą też spowodować różne życiowe trudności, więc przyznać
się do tego). Jak się przyznaję, dostaję odpowiedź jak z tego wyjść – uczciwość ( do
9-tego poziomu pracujemy nad uczciwością, powyżej jest dobro, kształtujemy
miłosierdzie).
- Świadomość ma inne potrzeby, a umysł inne. Gdy jesteśmy umysłowi, zawsze
podlegamy programom, ludzkiej moralności. Ego to taki program domontowany do
umysłu. W PTP działa tylko umysł. Dopóki poszukujemy siebie zawsze działa umysł.
Dlatego stosujemy techniki na poziomie umysłu by go odsunąć od siebie.
Świadomość podpowiada jak zaprogramować się na nowo (od 1 -9 poziomów to
Ustawianie umysłu, to poziom programów w prawie energetycznym, wtedy możliwe
Jest otworzenie się świadomości).
- Do końca życia będziemy mogli wspominać siebie energetycznego na poziomie
umysłu i duchowego na poziomie świadomości. To nie zginie, a wynika z dwóch
elementów:
- my musimy czuć potrzebę życia cały czas, ( bo jest nam wkodowane byśmy
się wcielali)
- jedności z drugim człowiekiem, czyli jedności z Bogiem
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- Wtedy, gdy jesteśmy w ciszy, żyjemy marzeniami, zaczynamy kształtować przez
marzenie przyszłość i wszystko zaczyna wychodzić.
- Potrzeby wdrukowuje się tylko umysłowi.
- Bez jedności z drugim człowiekiem można popaść w obłęd
- Jaźń mówi o zejściu ducha w ten świat
- Potencjał energetyczny mówi o tym, co możemy zrobić energetycznie. To potrzebne
przy uzdrawianiu.
- Skala ciśnienia – jeśli mamy 130 % zawsze osiągamy cel.
- Jak staję się duchowy to moja formuła się zmienia. Ja, jako pole energetyczne,
świadomość stanowi to 50 %, a drugie 50 % to siła działania, to moc. Połowa
naszej istoty to działanie (samo działa), a korzysta z Mocy Chrystusowej (od
poziomu 5 zaczyna poprawnie funkcjonować).
- Gdy posługujemy się Mocą Śmierci czyli Mocą Zmian, ustawiamy Zrodzenie, tu
mamy życie.
- Przy uzdrawianiu wprowadzać życie, a ono dane jest do Boga. Energetycznie tego
się nie zrobi. Jeśli Ojciec nie da swego pasma, nie obudzi się życie.
- Wola jest uzależniona od sumienia.
- Sprawiedliwość Boża jest siłą rozrywająca 3 kręgi niszczące godność istoty
ludzkiej (gdyby jej nie było myślelibyśmy, że Ojciec stworzył nas po to byśmy
cierpieli). Jak jesteśmy czyści, działa.
Sprawiedliwość Boża jest siłą, która sprowadzi:
- krąg znieprawienia
- krąg zamykania wokół własnych spraw
- krąg błądzenia
Jest siłą zdolną zabić swoją mocą wszelką nikczemność wymierzoną wobec
sprawiedliwego (uczciwego). Ochrania go, a nawet naprawia wyrządzoną mu
krzywdę. Sprawiedliwym jest człowiek święty, Istota Ludzka w całym swoim boskim
usynowieniu. Najwyższą moc sprawczą ma u uświęconego naprawiając nawet jego
śmiertelne rany. Sprawiedliwość nie ma poziomów, bowiem jest wyrazem
uświęcenia, które jest niezmienne, ale poziom wsparcia zależy od mocy światła w
człowieku. Normalnemu człowiekowi zlicza czyny dobre (skala dobrego i złego),
będącego w świetle, w strumieniu, wspiera podszeptem opiekuna, (co i jak zrobić) by
wyjść z tego piekła), Świętemu podaje dłoń Stwórcy, od 13-17 wspiera siłę Ducha
Świętego, ale u leżącego u stóp Ojca działa Boży Miecz, który za krzywdy mu
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wyrządzone karze stosownie do przewin, (bo ten, który leży u stóp Ojca jest jego
cząstką), a zabijając go zabijesz Ojca i siebie (nie Bóg karze, ale sam siebie). Nie ma
to nic wspólnego z mściwością, a jest jedynie wyrazem troski dla tych, których ludzka
nikczemność mogłaby stanowić w aspekcie niezwyciężoności. Ten, bowiem, kto na
brata swego rękę podnosi, ten i podnosi ją i na Ojca swego, lecz ten, który ją
podnosi w myśli, słowie i czynie na niosącego Światło lub będącego Światłością, ten
sam siebie uderza, niszczy. Uważajcie, więc byście na czystych i Świętych ręki nie
podnosili, bo sami sobie wymierzycie sprawiedliwość. Nie oszukujcie ich, nie
okradajcie nie odciągajcie od prawdy, bo spotka Was to, co sami im gotujecie (nie
podnoście na Boga ręki).
- Dokonywanie wyborów jest aktem miłosierdzia wobec samego siebie. Ten, kto
przestaje walczyć z zawartymi w sobie przeciwnościami, ten przestaje walczyć z iluzją
niemocy (dopóki dokonujemy wyborów dopóty nie jesteśmy obudzeni w duchu).
Dzień zawiera w sobie noc, gdy już się nocy zaczynasz lękać w czasie dnia. Zdrowie
jest przesiąknięte chorobą, gdy strach nakazuje ci walczyć o jego zachowanie. Szansa
na zwycięstwo jest wewnętrzną wojną z wizją niemożliwości, bo ta wizja ogranicza
Twój wybór. Przyszłość staje się wzorem przeszłości, gdy jest lękliwą ucieczką od
przeszłości, bo marzenie jutra jest kodowaniem, utrzymaniem starego (to ciągle
umysł). Za każdym razem, gdy walczysz o światło w nocy, utrzymujesz w sobie
mrok. Problem polega na tym, że umysł kotwiczy wszystkie możliwości w lustrzanym
odbiciu ich samych przez co człowiek ustawicznie boryka się z niemożliwością bycia w
jednym stanie w mocy, zdrowiu, bogactwie przyszłości i w radości) . Uzdrawiając
upragniony stan utrzymaniem jego przeciwieństw blokuje na poziomie DNA czyste
pasma wyborów. Świadomość nie ma tych problemów.
Świadomość sama w sobie wykorzystuje umysł do bycia sobą. Pozwala cieszyć
się dniem, wiedząc, że noc jest krótką chwilą go przerywającą (to samo tyczy się
naszych słabości, są i znikną) . Pozwalać żyć w zdrowiu, puszczając istnienie chwili
krótkiej dysfunkcji pozwala być bogatym nawet wtedy, gdy przez przypadek zabrakło
pieniędzy na chleb, bo ujmuje przeszkody jako ewentualny przerywnik zawartej w
sobie przestrzeni. Świadomość już wybrała stan i zapisała go jako ostateczny wybór
(więc jak jesteśmy świadomi nie wracamy do tego – zrobić czy nie). Sprawdź i trwaj
przy tym ( zobacz czy to jest w śnie Ojca, uwierz i nie zadawaj więcej pytań).
Dlatego nie oddaję pola wątpiącemu umysłowi, gdy ów stara się przejąć nad
człowiekiem kontrolę podczas chwilowych przerw dostaw ku zdrowiu i trwającemu
dniu, starając się poprzez lęk wmówić człowiekowi, że nastała bieda, choroba i noc,
choć są one zaledwie epizodami. Umysł programuje rzeczywistość i jej stany, a
zawsze zależeć one będą od ogólnego tła wibracji i wibracji zawartej w ludzkiej
istocie. Świadomość opowiada się za Bogiem, za wolnym wyborem, za całkowita
niezależnością doświadczaniu cudu życia. Pozwala być tym, czego umysł nie potrafi
uchwycić, pozwala być bogactwem, zdrowiem, i dniem bez wątpliwości, że jest to
możliwe. Ona nie szuka niczego tylko coś wybiera i w zaufaniu własnej, duchowej
mocy pozwala temu istnieć. Oznacza to wprost, że umowne dokonywania wyborów
jest niczym innym jak tylko staniem się tego, czego w życiu szukamy (resztek
załatwia Bóg, a Bóg dał nam moc do tego, by tak się stało, ale musze być w duchu
bym był połączony z działaniem, a działanie realizowało całość. Gdy uzdrawiasz nie
szukaj techniki tylko wybierz zdrowie, pozostań temu rozwiązaniu wierny, bez
strachu, pamiętając, że istnieje tez wariant równoległy, gdzie Twoje działania w śnie
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Ojca nic nie dają. Nigdy, przenigdy nie tkwij w wątpliwości, nie giń w obszarze
niedokonanych wyborów, ów zaczyna kasować przez otwieranie wariantów
Rzeczywistości, który buduje przeciwieństwo tego, co już postanowił, lecz nie bój się
chwilami posłać uśmiechu do przeciwieństw Twoich wariantów, bo i one są rade ze
swojego istnienia gdzieś tam gdzie Ty inny nie był na tyle mocny by uwierzyć, że
wszystkie możliwości istnieją obok siebie, zwyczajnie sobie towarzyszą.
A im więcej w Tobie mocy, tym więcej wytwarzania w tej Rzeczywistości, która
Ci najbardziej odpowiada. Człowiek fizyczny zawsze zmaga się z Rzeczywistością,
energetycznie ją modyfikuje, a duchowy dokonuje wyborów, które stają się
obowiązującą cząstką snu Ojca, bo skoro myślisz o dokonywaniu wyborów, to musisz
wiedzieć, że nie można myśleć o tym, co nie istnieje (a więc skoro myślisz o tym, że
się uda, to wybierzesz to, a to istnieje tylko, dlatego, że Ty o tym myślisz).
Jedno potwierdza istnienie drugiego, zaufaj temu mechanizmowi. Jesteś to i
możesz, to Chrystus jest oceanem możliwości, z którego duch krzesz swój cel. Nie
koncentruj się na tym, co ma w Twoim śnie nie istnieć, aby wypełniać świat tym
elementem, które mają go tworzyć.
Stosować uczciwość wobec siebie. Moje pojęcie o czystości to jest moja wola.
Nasza wola jest zależna od tego, jacy jesteśmy. Jeśli jesteśmy nieciekawi to przyznać
się do tego i to zmienić ( ukrywasz nie zmieniasz). Uczciwość wobec siebie i drugiego
człowieka – tego się nauczyć.
Jak mówimy, musimy zapanować nad energię emocji i pod kątem serca,
potem umysł podpada pod świadomość, a potem wolą panujemy nad świadomością,
nad umysłem, sercem i emocjami, nad całą energetyką.
Wola, bo chcę - tylko pytanie, gdzie chcę być w PWW czy w PTP, ale my
dokonujemy wyboru, nikt i nic na nas nie wpływa.
„ Wola jest stanem dobra woli i całkowicie zależy od człowieka. Ani ciało, ani duch
nie mają na nią wpływu, choć oba te składniki są ludzkimi cząstkami warunkującymi
jej odczucie i właściwe jej funkcjonowanie. Ma ona 4 parametry niedefiniowalne oraz
jeden ( piąty) czysto hipotetyczny, który jest najważniejszy i kształtujący wejście woli
w przestrzeń około ludzką. To ona stanowi o potędze siły sprawczej w polu
energetycznym o ile człowiek taką uruchomi (siła sprawcza należy do Arlonów,
poziom w przestrzeniach boskich). Możemy ów hipotetyczny parametr nazwać Panem
lub Panią X i będzie to prawdą, najpotężniejszą iluzją, w jaką musi wejść człowiek by
w siebie uwierzyć. Woli się nie sprawdza, ani nie czuje, tylko postrzega jako własne
oczy umieszczone w przestrzeni, gdy patrzę na ciebie już jesteś. Gdy patrzę w
przestrzeń przed tobą twoja wola zaczyna się manifestować. Gdy nimi patrzysz, a
więc jesteś to się odczułeś – jestem wszystkim, także swoją wolą. Wówczas ty i ona
pospołu wnikacie w Ducha Świętego i zaczynacie tworzyć wizje, które kreacja
manifestuje o ile pewien ułomny czynnik ludzki zwany Macierzą Stworzenia potrafi
uruchomić owe manifestacje w paśmie Stwórcy lub Twórcy. Owe manifestacje
poprzez ów czynnik ( ten czynnik to istnienie) powoływane do życia jako nowa
wartość, którą musi jednak utrzymać wola, motor istnienia pól i przestrzeni, materia
samorealizacji ( wola – muszę chcieć).
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Wola ma 3 poziomy wnikania w przestrzeń:
- poziom akceptacji mocy całości
- poziom poznania
- poziom współtworzenia, łamania mocy całości
Te, owe poziomy utworzą wspólny ruch w oceanie zer, jedynek. Kryształ Życia budzi
się i zaczyna promieniować koroną czołową jako symbol kroczenia tego, kto
zapanował nad sobą i wprowadza zmiany w sobie w swojej przestrzeni i przestrzeni
całości. To zbawiciel i odkupiciel prawd, jakie układają się w całość zgodnie z wolą Sił
Wyższych, do których należy sprawczy Duch Zbawiciela”.
„To, o czym się dotychczas nauczyliście dotyczy wyboru duchowego w
przestrzeniach energetycznych, które więzią ludzką Dusze poprzez jej wypełnienia i
obietnice. Każda rozwijająca się istota musi ów proces przejść, bo inaczej nie będzie
w stanie dokonywać właściwych wyborów, ale prawdą też jest, że będąc uwięzioną w
pasmach energetycznych, które wyznaczają jej rytm życia bądź iluzji zacznie być
odcięta od niebezpiecznych obszarów, jakie istota ludzka wibruje w szczytowych
rejestrach duszy, a najniższych w Duchu (ten gęsty obszar chroni nas, wbrew
pozorom przed tym, co zagraża nam wysoko, bo tam nas nie ma).
Gdy uda się jej w końcu wyzwolić spod energetycznego ucisku, czego
kulminacja jest stopienie Duszy z Duchem lub jej odrzucenie nastaje bardzo
niebezpieczny okres, kiedy to Duch Ludzki nie potrafi wibrować jeszcze swoją nie
wypraktykowaną czystością, przejawia się w dawnych pasmach Duszy, którą
przejmuje, stając się mało odporny na ciosy, z którymi dusza sobie radziła (po
stopieniu duszy, gdy wibrujemy duchowo, a przed tym nie utworzyliśmy poziomu
czystości w myśli, słowie i czynie, są chwiejności, bo musimy tu zejść, bo Dusza
funkcjonowała na średnim poziomie, w duchu nikniemy, bo nie umiemy utrzymać
czystości i tu się gubimy, bo bardzo trudny okres przejściowy – żółwiki urodzone na
plaży dążą do wody”. Dochodzi nawet do tak ryzykownych sytuacji, kiedy to duch
zaczyna przejawiać się w ciele nie potrafiąc przejąć roli duszy, traci wpływ na ciało
fizyczne, eteryczne i gubi się w obszarach energetycznych, przez co siły, z jakimi się
on raczej nie ściera, zaczynają w przejściowym okresie ingerować w różne ludzkie
człony, co może mieć katastrofalne skutki dla istoty ludzkiej na tych poziomach.
Nagle może przyjść poważna choroba, nagle może coś zawładnąć energetyką,
nagle jakaś siła może przejąć kontrolę nad sytuacją i wynikająca zeń przyszłością,
przez co Istota Ludzka słabnie i może ulec prawdziwej destrukcji. Tylko w pełni
wyrażający się w swoich podstawach czysty duch jest w stanie oprzeć się takim
naciskom, umiejętnie wyjść z obszaru energetycznej degradacji. Ale by tak się stało
musi raz na zawsze odciąć się od nisko wibracyjnej przeszłości i przestać żyć innymi
ludźmi, wpasowywaniem ich w swoją przestrzeń życiową, przestać układać ich losy,
by w ten sposób odczuwać własne przestrzenie duchowe, które są wypełnione
prawami, jakie duchowi ludzkiemu dają jeszcze większa siłę, przejawiając się w ciele i
kontrolowanie go bardziej niż to miało miejsce w przypadku duszy. Ale jeszcze raz
przypominamy, że przejawiona w duchu istota ludzka nigdy nie może wyrażać się na
poziomie energetycznym, bo dozna tu klęski porównywalnej z atakiem fizycznym.
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Ducha obowiązuje prawo duchowe. Musi, bo powinien przestrzegać ich
dla własnego dobra (jak staje się świętym to nie mogę wchodzić w relacje, nie żyć
drugim człowiekiem, nie żyję przeszłością nawet radosnych chwil). By móc przetrwać
należy bezwzględnie odciąć się od oceniania drugiego człowieka, od zastanawiania
się, w jakie układy mamy z nim wchodzić, bo to jest zapis funkcjonowania na
poziomie duszy. Duch się nad takimi rzeczami nie zastanawia, bo czuje kierunek
tendencji, ruch przyczyny i wpływy energetyczno-duchowych światów. Posługuje się
innym mechanizmem odnajdywania się, przejawiania się w swoich bliższych
pasmach. Gdy posługuje się zapamiętanymi przez umysł prowokacjami, schematami,
automatycznie gra nie swoimi kartami, tylko przejmuje stereotypy funkcjonowania tej
cząstki siebie, której już nie ma, a która mogła sobie jakoś radzić. Gdy duch
przejawia się w 50% w miłosierdziu zaczyna powoli przejmować kontrolę nad
całością, ale dopiero 80% miłosierdzia gwarantuje mu utrzymanie duchowej
równowagi, a ta nie pozwoli odnajdywać się nie w świetle na poziomie ocen,
wrogości i wychodzenia na swoje. Duch jest światłem, miłosierdziem, o nic nie pyta,
niczego nie roztrząsa, niczemu nie przeczy, chociażby to była nieprawda. Kwestie
istnienia – jeśli ktoś stworzył iluzję to ona istnieje jako zaprzeczenie prawdy i
oddziałuje na całość, ale te kwestię doskonale pojmuje tylko duch ludzki, nigdy
dusza, a tym bardziej człowiek fizyczny, który zachłystuje się swoją samowiedzą.
Pamiętajcie, Duch Ludzki niczego nie zakłada, bo wszystko czuje, niczemu nie
przeczy, bo to istnieje choćby w formie iluzji. Nie zmaga się z przeciwnościami tylko
cierpliwie wprowadza zmiany, a skoro tak, to nie żyje przeszłością, nawet radosnymi
wspomnieniami, tylko jak na ducha przystało kreuje marzeniami i Chrystusem
przyszłość, doświadcza teraźniejszości, fizycznych i energetycznych efektów tych
zmian. Jest wolny od ograniczeń w wolnym wyrażaniu się, bo rozumie swoją sytuację
i potrafi tak się odnaleźć w niższych swoich pasmach, by nie narazić ciała i energetyki
na atak ze strony tych, którzy by jego słów ani działań nie pojęli, by nie udawać
niewidzącego zwyczajnie nic nie mówi. Milczenie jest jego symbolem i obroną, a cisza
energetyczną umiejętnością odczuwania wpływów światła energetycznego. Kocha i
nie oczekuje wdzięczności ( dusza coś za coś), bo staje się miłością, tworzy i nie
oczekuje przejawiania się stwarzanych prac tej Rzeczywistości, bo sam jest kreacją).
Swoją czystością zmienia linie przeznaczenia całości, a szlachetnością zmusza do
naśladownictwa. Śpi w sobie, ale nie na zewnątrz i ufa Chrystusowi. Wie, że Chrystus
przejawi to, co w Jego kreacji pasuje do snu Ojca. Reszty błędnych koncepcji nie
odrzuca, bo tworzone wciąż by istniały tylko przemienia na inne, czyli nigdy do nich
nie wraca.”
Żeby nie było kłopotów z wolą, żeby siła duchowa istniała zrób to, co najważniejsze:
-dokonajcie wyboru
-napiszcie na kartce z datą dokonania
-nigdy do tego nie wracajcie
bo to ja jestem miłością, kreacją, bo ja jestem sobą całym, przeznaczeniem,
wspaniałym synem, córką Ojca.
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Wahadełkowanie
W wahadełku ukryte są energie nam szkodzące i nas wspierające, ale
wahadełkowanie energetyczne nas nie dotyczy (dla umysłowych). Wahadełkowanie
przez nas opiera się tylko i wyłącznie na podpięciu pod świadomość i czystą
świadomość. Informacje schodzą bezpośrednio z Góry, nie potrzebujemy nic
wiedzieć. Ten model wahadełek, który mamy działa doskonale. Łańcuszek ogranicza
wahadełko , dlatego stosować nitki (lniane, konopne).
W duchowym wahadełkowaniu jest szukanie pytania na odpowiedzi, która
przyszła, przy zwykłym kolejność jest odwrotna. Kiedy się wyciszamy, harmonizujemy
to otwieramy się na tamten świat. To wszystko, co do nas przychodzi z poziomu
czystej świadomości, ma charakter objawień w jasnowidzeniu, jasnosłyszeniu, a
nawet w jasnoczuciu na poziomie duchowym, a to wszystko razem doprowadza do
tego, że my tylko weryfikujemy czy to, co ściągamy jest poprawne czy też nie.
Czasem zdarzają się inne pytania, bo już przyszła odpowiedź na nie.
Mamy system wahadełkowania składający się z 2 elementów: 2 wahadełka
-jedno mówi o łańcuchu przyczynowo-skutkowym wypływającym z naszego
doświadczenia
-drugie o naszej mocy.
To coś, co możemy bezpośrednio śledzić, co się kształtuje, można to przerwać,
również się zmienia. Gdy odczujemy to samo pytanie drugim wahadełkiem,
otrzymujemy odpowiedź z Góry, dzięki czemu możemy powoli „ wpadać” na to, na co
byśmy nie wpadli sami, co nie wynika z łańcucha przyczynowo-skutkowego.
Gdy odczytuję coś, to już jest zapisywane moją mocą, moim działaniem. Biorę
drugie wahadełko, odczytuję stopień prawdziwości odczytu, a ono wskazuje
przyczyny, które mogą ograniczyć lub rozwinąć sukces (wahadełko „złamie”- odczyta)
łańcuch przyczynowo-skutkowy. Dlatego ważne są 2 wahadełka.
To stosowanie przeciwwagi w wahadełkowaniu duchowym. U nas wahadełka
stanowią przeciwwagę, nie ściskać nitki, wahadełko „chodzi” płynnie, nie ma
napięcia. Wtedy stajemy się kanałem dla informacji spływających z zewnątrz, kanał
porusza wahadłem. Wahadełkowanie polega tylko i wyłącznie na tym, by otwarty
kanał poruszył w odpowiednim momencie wahadełkiem, wskazał wartości, o które
nam chodzi.
Wyciszenie umysłu-gdy jesteśmy wzburzeni, mamy problem z koncentracją,
stawiamy wahadełko przed skalą i spokojnie czekamy, kiedy „wskoczy” na skalę. Nie
bać się odczytów. Przyjmujemy je takie, jakie są.
Jeśli będziesz się bał, nie ujrzysz prawdy, nie zmienisz tego, co możesz
zmienić, by stało się to, o co ci chodzi”. My tylko odczytujemy to, co może się
zdarzyć. Jeśli odczytujemy poprawnie, to możemy to zmienić, jeśli nie-nie zmienimy
lub coś utracimy (nie wymuszać odczytów).
Jeśli jesteśmy daleko od poszukiwanej wartości wahadełko pokazuje ruchy
kołowe. Gdy obniża się nasz poziom wibracji, nie możemy uruchomić świadomości,
wtedy jest wahadełko energetyczne l tu obowiązują inne zasady i odpowiedzi mogą
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być różne, bo świat energetyczny rządzi się innymi prawami. Musimy się uspokoić,
jeśli chcemy wahadelkować duchowo.
Jak sprawdzić, czy jesteśmy w świadomości, czyli obudzeni w duchu,
czy uruchamiamy różne rzeczy?
Wiemy, że nasze wahadełko jest połączone tylko z aspektem duchowym, tą
częścią naszej istoty, która wibruje od świata astralnego do wyższych wibracji, które
są niedostrzegalne dla fizycznego oka. Możemy to sprawdzić na skali harmonii. Jeśli
harmonia duchowa przekracza 699,9 poziom włącza się świadomość (jeśli nie jest
włączony umysł i świat energetyczny), wtedy nie widzimy świata astralnego gdy
jesteśmy w energetycznym i mamy włączony umysł, nie jesteśmy w Oriinie i tylko
nam się wydaje, że tam jesteśmy.
Sprawdzać poziom naszej pracy.
Świadomość jest włączona po przekroczeniu p. 699,9 harmonii duchowej, a
dopiero przy Krzyku Orła otwiera się czysta świadomość (włącza się), wtedy sięgamy
do wyższego poziomu, Biblioteki Wiedzy, informacje są z jeszcze wyższych obszarów
choć mogą tylko pewne rzeczy podpowiadać.
Wahadełkowanie w grupach uczy jak interpretować odczyty, bo na każdym
poziomie informacje mogą być prawdziwe lub sobie przeczące. Nie dotyczy to tylko
przestrzeni życiowej, ale i istot na konkretnych poziomach, które mają mniejszy lub
rozleglejszy wgląd w całość. Rozleglejszy może oznaczać, że się coś wydarzy, ale
prawdopodobieństwo tego jest bardzo małe.
Sprawdzać prawdopodobieństwo zaistnienia jakiegoś zjawiska, sytuacji czy
osiągania celu. Zależne jest to od utrzymywania poziomu mocy.
Sprawdzać jak wzrasta harmonia energetyczna, biologiczna, poziom harmonii
w energii boskiej (tu trzeba mieć w sobie światłość i być pod te pasma podpiętym).
Przy usuwaniu opętań, podłączeń bez Energii Światłości nie można nic zrobić,
Energia Boska jest składową Energii Światłości. My dzięki niej możemy działać!
Wibracja w Harmonii Boskiej oznacza silne obudzenie.
Dziupla czasem usypia, a usypia w naszych pasmach wtedy, gdy egoizm na
poz. 6. Tamten strumień zalewa serce i automatycznie odcinamy się od naszego
świata duchowego, dziupla usypia. Dziuplę budzimy, jeśli mamy uruchomioną
świadomość, czyli duchowość.
Inaczej to się nam tylko wydaje, że się z nią łączymy, a nasz stan się
pogarsza, gorsze emocje, myślenie depresyjne. Są to ataki i powoli nas to niszczy.
Żeby się wyczyścić musimy uruchomić świadomość duchową. Bez względu na to, co z
nami jest, musimy się skupić i powoli, od środka otwierać światło i wtedy nasze
wibracje rosną (a harmonia energetyczna 370, Harmonia Boska do Punktu,
biologiczna 135 i wtedy jest pełne działanie).
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- Szukając odpowiedzi na jakieś pytania trzeba się wyciszyć, podnieść wibracje.
Odpowiedzi mogą mieć różne wibracje. Pytania związane są zgodnie z nasza wiedzą,
podejściem do niej, z pojmowaniem tej Rzeczywistości. Dwie osoby na to samo
pytanie mogą usłyszeć różne odpowiedzi, bo są różne konwencje ( od nas to zależy).
Umiejętność zadawania pytań, odniesienie do tego, co jest naszą osobistą konwencją
mówi o tym, jak postrzegamy świat i czemu dochodzi do różnych odczytów pytanie o
miłość – jeden pyta o uczucia, a drugi o seks).
- Możemy sprawdzać rozbicie zapisów w archiwum na skali ciemnej przemiany.
Mówimy człowiek pójdzie do czyśćca czy do piekła, bo odciął się od własnego ducha.
Współistnienie – warsztaty Warszawa styczeń 2011 -Element Szkoły Życia.
- Umysł nie doświadcza, a zapisuje, jest programowany. Gdy oceniasz, w grę
wchodzi umysł i oceniasz szablonami, które są nam wdrukowane. W kim pojawia się
ocenianie to jest z nim źle.
- Drogi podążania do Boga, odczuwania Całości:
energetyczna, duchowa, miłosierdzia i inne
- Dzięki temu, co wczoraj się stało światło z nas promieniuje, nie ciągnie nas w
przeszłość, walczymy teraz tylko i wyłącznie z własnym chciejstwem.
- Komu odpowiada świat, który zna, może w nim pozostać.
- Nie ma też już proszenia Boga o pomoc, ( Góra kazała to zaznaczyć). Po tym, co się
stało (modlitwa), mamy te pasma w sobie. Działamy sobą. Skończyło się zewnętrzne,
my i nikt więcej. Czyli jak będą problemy - skala i pytamy samych siebie, bo tu
przejście jest teraz w pełni otwarte. Za wszystko odpowiadamy sami, wszystko
robimy sami. Nikt z Góry palcem nie kiwnie, bo wszystko zostało nam dane.
- Świątynia Serca jest to odnalezienie się w duchu, a do tego trzeba podnieść
wibracje. Żeby podnieść poziom wibracji zaczynamy od najgęstszych wibracji, czyli
od pokochania siebie, do … czym wchodzi się do Strumienia.
Chociaż światło teraz przez nas płynie, bo DNA zostało otwarte całkowicie na
poziomie duchowym, jest tu energetyczny raj, nie mniej, choć to średnio około 70 %
jest łatwiejsze odnalezienie się w sobie, czyli w duchu) i tak nie zwalnia to nikogo z
obowiązku z bycia cały czas w stanie wybaczenia itd., to jest pełnej akceptacji
drugiego człowieka. Żeby tak się stało, każdy z nas musi mieć swoje sceny.
Trzeba pracować nad sceną, żeby utrzymać ten stan (jak kochać, jeśli nie ma
sceny, w której jako aktor przeżywam, to i wiem, o co chodzi). Gdy się sceny
przerobi staje się w końcu człowiekiem. W naszym przypadku jest to ułatwione, bo
od tej pory bycie prawdziwym człowiekiem przekłada się na bycie prawdziwym
człowiekiem jako całość ( to zaczyna się od szóstki). Wiadomo, że musi być
obudzona świadomość.
Sprawdzać czy próbowaliśmy to robić drogą umysłu, wtedy tylko wyobrażaliśmy
sobie scenę. Jak włączy się świadomość, to sceny, które lecą są prawdziwe, bo duch
prowadzi ku temu, co było już zapisane, a więc w nas jest, trzeba tylko odtworzyć.
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Do tego uruchomić wszystkie harmonie. Jak mamy z tym problem, prosić o pomoc
Jezusa, by nas poprowadził.
Uruchomić widzenie. Prosimy o instrukcje, a to wszystko jest w Świątyni Serca.
Przekaz:
Dom – twój dom ma 4 strony, które są iluzją, dwa progi, których się nie przekracza,
podłogę, którą zbudowano z bali i dach, co sprowadza gwiazdy na ziemię. Ten dom
ma twoje imię i zwie się twoim przeznaczeniem. Tworzy go 5 elementów:
- pokora
- zadośćuczynienie
- miłość
- porządek
- sprawiedliwość
które wynikają z waszej doskonałości i są odpowiednikiem zawartego w was światła.
Ten Dom tworzycie w Świątyni Serca i historię jego znacie.
Jest on odzwierciedleniem waszych snów o potędze ducha nad materią, lecz temat
ten macie omówiony i nie musimy się przy nim zatrzymywać. Dziś poświęcimy czas
na wasze odrodzenie w krainie snów na poziomie egzystencji. Dziś wrócimy do
Czarnej Wieży, która przypomni wam o tym, że jesteście wyposażenie we
wszystkie przymioty, dzięki którym potraficie zapanować nad egzystencjonalną
rzeczywistością. Nic w was nie jest zbędne ani zapomniane, a wszystko spaja wasze
imię. Imię może być tylko jedno, choć może być ono zamienne. Posługiwanie się
dwoma rozbija wasze struktury energetyczne i zabija samą istotę człowieczeństwa,
którą jest jednorodna i zawsze dąży do zgrupowania się w jedną całość, pewność,
odwagę i rytuał zmian, atrybuty niezbędne do panowania nad własnym życiem, a
więc i przeznaczeniem (w Czarnej Wieży uczą jednego- zrozumienia, że zostało się
stworzonym pełnym, a tymczasem ludzie wstydzą się swojego imienia, zabija się
indywidualność ).
System musi doprowadzić do tego, by człowiek był zabity w swoim imieniu,
odbierają mu imię, dodając imię, itd.. Można się ukryć za 1, 2 maską, a właściwie to
ciebie nie ma, chodzi o utratę własnej tożsamości, to jak obóz.
Czarna Wieża jest po to, byście nic z siebie nie oddali.
Nie człowiek to stworzył i nie człowiek będzie odbierał Wam imię i cokolwiek
do WAS należy. Chodzi o to by się obudziła świadomość i na poziomie
energetycznym zablokować te działania. Czarna Wieża pozwoli nam się odnaleźć.
Jeżeli są słabości itd. wystarczy to tylko naprawić, właściwie ustawić i jesteśmy
doskonali. W Czarnej Komorze po przejściu procesu samointegracji, gdzie wszystkie
nasze człony musza być na powrót ze sobą scalone należy odszukać Czarny Punkt
na Czarnej Łące, którą nazywamy Płaszczyzną Zmian, wejść w ów punkt i dać
się wizjom prowadzić! W ten sposób dojdziecie do Czarnego Dachu, który ma tyle
postaci, ile marzeń dążeń, spełnień. Współpracuje on z Białym Zamkiem, jaki
tworzy Oaza Wzrostu i Biała Wieża, w którym to wzmocni się budząc własnego
ducha mocą Świątyni Serca. Jeśli kto z was rozumie ten plan, ten może od razu
skorzystać z pasm Platformy Destrukcji i wejść w świat Srebrnej Kuli, filmu
gotowanego przez waszego własnego ducha, a więc was samych w czasie przed
narodzeniem się w tym świecie (te sceny od pokochania siebie przygotowaliśmy sami
sobie, ale trzeba się w duchu obudzić). To koło ratunkowe zawiera w sobie wszystkie
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elementy jakie są wam potrzebne do uruchomienia tak procesu budzenia się, jak i
budowania się w płaszczyźnie egzystencjonalnej i duchowej.
To, co zaszło w czasie wczorajszej modlitwy spowodowało, że wszyscy są na
poziomie zmieniających się, a ten poziom przekroczy budzących się
Na końcu korytarza Świątyni Serca po lewej stronie przed drzwiami za którymi
rozpościera się przestrzeń Ducha Świętego możecie ze stolika wziąć Czerwoną
Kartę Zmian, która uprawnia was do uruchomienia procesu przebudowy siebie jak i
zyskanie pomocy przewodników , którzy tym prosem będą kierować. Pamiętajcie przy
tym, że Srebrna Kula nie istnieje, a jest tylko portalem czasowym, który umożliwia
odrodzenie się w was najdoskonalszych cząstek i pasm, jakie kształtowaliście swoimi
wcieleniami i o jakich w tej chwili zapomnieliście (musimy je sobie przypomnieć, bo
pochodzą od Ojca). Portal pozwala otworzyć waszą moc energetyczną i duchową.
Odwaga, spontaniczność i wytrwanie w dążeniu do celu (zawziętość i cierpliwość też)
pozwala zebrać to, co w różnych światach i w różnym czasie było przez was
osiągnięte. Nie dziwcie się, więc, że ujrzycie sceny, że wejdziecie w relacje, że
doznacie stanów często odmiennych od wam znanych, ale istotnych do odtworzenia
warunków, w jakich nasze mocne strony osobowości się kształtowały.
Portal czasowy znajduje się w jednej z nici Dna ukrytej w waszym mózgu ( a
teraz w naszym DNA uruchomiło się światło i płynie w nas samo). Tam znajdują się
zapisy, kody i szyfry zmienne, które tylko wam umożliwiają skorzystanie z
przygotowanych dla was rozwiązań ( dla każdego inne). Dlatego nikt inny oprócz was
nie jest w stanie tymi samymi doświadczeniami osiągnąć tego coście dla siebie
przygotowali. Co innego, że czasem owe doświadczenia mogą być sobie podobne, a
jeszcze inna rzeczą jest ogólny charakter zmian. Ta sama technika, z której się
korzysta przy odnajdywaniu utraconej mocy. Nie zapominajcie przy tym, że do
mistrzostwa dochodzi się ciężką pracą, ze bez cierpliwości i poprawności w
wykonywaniu ćwiczeń żaden z was w pełni się nie otworzy (to praca, to upór,
dążenie do celu). I nie bójcie się walczyć o siebie, bo wbrew pozorom ów wysiłek nie
jest tak wielki. Każdy może mu podołać o ile wytrwa w swoim zamiarze. Kod
wejścia do portalu czasowego jest taki sam : 1,2,3,4., ale u każdego z was
owe wibracje są inne. Ekran kodów znajduje się po prawej stronie drzwi
prowadzących do Ducha Św., po lewej Czerwona Karta Zmian, po prawej Ekran
Kodów (wyciąga się numerek z Czerwonej Karty Zmian). Weźmiesz 1-ną kartę to
druga się pojawia, Ekran Kodów – to jest a nie jest, to nie istnieje a istnieje.
Wystukując litery otwieracie drzwi, które tym razem prowadzą do Alei Zwycięstwa
(jest tu obszar osobistej percepcji). Na Świętej Ścieżce ( tam jest tylko światło), po
lewej stronie znajduje się powtórzona Świątynia Serca, po prawej gmach Sądu
Bożego, a powyżej niego Biała Wieża, ta, gdzie mieszka Bóg Twórca. Zaś wszystko
to, co mieszka dalej, gdzie idziecie przed siebie jest indywidualne (jest tam to coście
sami sobie przygotowali). Tu będziecie doświadczali własnej drogi, a często bardzo
osobistej. Możecie tu natknąć się na lustra, sceny żywych i zapomnianych, gdzie
można się przyjrzeć tak scenom - sytuacjom zajmującym wasze myśli jak i scenom z
przeszłości, które chcą wam o czymś przypomnieć (4 rodzaje luster). W Lustrach
Marzeń możecie zaś ujrzeć własne, realizujące się plany, zaś w Lustrach Mroku
nieaprobowane przez was bądź wyparte z pamięci słowa, czyny i zamierzenia, które
przecież stanowią o stanie Waszej duchowej postawy (to, co odrzucacie bierze Duch
Stwórczy). Uczciwość, czystość budujemy w świetle. Wszystko co było niewłaściwe,
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jest nasze, nie odrzucajmy tego bo wykorzystają przeciwko nam. Tutaj możemy
ujrzeć to, czego nie chcieliśmy w tym życiu.
Za każdym razem, gdy będziecie zaglądać do jakiegokolwiek lustra musicie być
wpierw oczyszczeni, a więc zrównoważeni energetycznie oraz gotowi do odegrania
przeciwnych ról (nie gramy tylko jednego bohatera) jak i stać po stronie każdego z
uczestników tej sceny. Gdy więc przypomni wam Lustro Żywe scenę – kłótnię z
partnerem to musicie tą scenę powtórzyć dwukrotnie, raz jako wy, raz jako partner,
a odczucie jego postawy musi być pełne, a nienarzucone i skrzywione waszym
widzeniem. Może się to, bowiem zdarzyć, że to on miał rację, a nie ty. Jak i tak
zdarzyć, że oboje mieliście racje lub byliście jej pozbawieni (sceny to nauka,
sprawdzać czy już przerobione).
Lustra Żywe zapomniane i Lustra Marzeń i Mroku są jak kwiaty poznania,
dzięki którym łatwo się zorientować gdzie i dlaczego zostały popełnione błędy i jak
powstały iluzje, jak padały pomysły i jak człowiek ugrzązł w zapętleniu. Tutaj
podpowiadają wam gdzie są słabości (odkrywamy mechanizm błędów). Poza nimi,
gdy będziecie iść dalej przed siebie znajdują się piaskowe Kamienie Zwycięstwa,
na których siada się by wejść w zadumę i uradować serce wspomnieniami
cudownych chwil, które kształtowały naszą Rzeczywistość (może się zdarzyć, że
usiadłszy znikniemy w tym kamieniu i zostaniemy przeniesieni w podobne sytuacje w
innym świecie). Ale ani przy lustrach nie musicie się zatrzymywać ani na kamieniach
siadać, bo należą one do przeszłości, która nie powinna w was już pobrzmiewać.
Na Kamieniach Zwycięstwa można siadać, byle tylko modlitwa na tym się nie
skończyła. Na was czeka na końcu ścieżki las (i tu dopiero zaczyna się nasze
szkolenie), w którym znajduje się Kraina Poznania, kraina waszej nadziei na lepsze
jutro. Te musicie najpierw zbudować sami, więc uważajcie by na końcu nie była zbyt
skomplikowana. W niej musicie, bowiem odegrać wszystkie role. Być wszystkimi na
przemian postaciami, a więc nie skomplikujcie sobie pracy. Na skali macie sprawdzać,
które z postaci powinniście w modlitwie ożywić. Dzięki temu unikniecie pułapki głodu
mocy, autorytetu, a rezygnując z nienawiści odkryjecie, że w karmie: dobro i zło nie
istnieje, a całość dąży do najwyższej harmonii, co jest sprawą funkcjonowania sił
przyrody. Dlatego od czasu do czasu będziecie wchodzić z poziomu sił przyrody,
gdzie jako wiatr, jako ogień, ziemia czy jakikolwiek inny jej element będziecie się
starać podpowiadać swoim własnym bohaterom, co czynić powinni. Po takim
doświadczeniu wszystko się zmienia, mówi do ciebie wszystko – drzewo, dom, wiatr.
Odkryjecie w ten sposób wiele źródeł informacji, które stale starają się wam pomóc,
czego do końca nie rozumiecie, choć na polu emocji i myśli owe podpowiedzi często
odbieracie i z nich korzystacie. W tym świecie nabierzecie pewności, co do
współistnienia, co do wielu powiązań miedzy na pozór różnymi elementami, dzięki
czemu nauczycie się nimi działać na całość, a w efekcie nauczycie się odbierać
kierunkujące was przekazy z samej przestrzeni (mówimy o sygnałach, które płyną i
będąc uważnym odczytamy je). Tak przygotowani będziecie mogli wyjść z lasu ( las
jest czymś, gdzie budujemy swój iluzyjny świat) i wejść do nowej Rzeczywistości,
którą przygotują wam Przewodnicy. Tam otrzymacie role, która będzie do waszej
energetyczno–duchowej
pozycji
dopasowana.
Tu
podejmiecie
trening
egzystencjonalny i powoli staniecie się silniejsi fizycznie, energetycznie i duchowo,
przez co zmieni się całkowicie w was profil jako istoty ludzkiej. Tu zdobędziecie
pieniądze, sławę i miłość, odczujecie cudowność zasłużonego uznania, siłę bożej
sprawiedliwości oraz nauczycie się śledzić ruch sił ciemności i światła. Gdy zaliczycie
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tę lekcję nadejdzie czas zejścia w lustrzany świat doczesności i zacznie się nauka
wpływania na Całość wasza mocą energetyczno-duchową (w lesie stworzą nam
pewną Rzeczywistość i to, co tam osiągniemy tutaj zacznie nas stanowić). Kiedy się
to skończy, zaczyna się prawdziwa zabawa z tą Rzeczywistością, ale „tam”.
Uruchomione zostaną w was artefakty, które do tej pory spoczywały w rękach
Opiekuna i nimi zaczniecie kształtować wody energetycznego Oceanu Życia.
Będziecie blokować ruch ciemności, wzmacniać światło, tworzyć Nowe, w
zdrowiu i wspólnej radości zyskując miano Rycerza Światłości, a gdy się to w końcu
stanie, wasze zwierze stanie przy was i zyskacie prawo do wprowadzania zmian w
waszej Rzeczywistości, w waszym śnie, bowiem zrówna się on ze snem Ojca. Przez to
będziecie czuć Ruch Przyczyny, Kierunek Tendencji, jak i spokojnie będziecie
obserwować ekspresję własnego działania drugiej części waszej istoty, która mocą i
bez waszego nadmiernego wysiłku wykrzesze to, co na zawsze zjednoczy was z
ludźmi i z Ojcem i sami dla siebie staniecie się światłem, nadzieją i opoką (
uruchomione zostaną artefakty i będziemy wpływać na losy innych ludzi i nasze
zwierzęta będą tu przychodzić).
To, w jaki sposób my się ukształtujemy w tej Rzeczywistości, ale w
wewnętrznym świecie duchowym, czyli modlitwie żyjemy tą Rzeczywistością oni nam
podpowiadają co mamy zrobić , bo będą nas prowadzić, to nasi Przewodnicy ( ale
przerobić - odwaga 100 %, pracowitość 100 %, miłość 100 %, zaufanie do siebie i
Ojca 100 %) i to co robimy tam stanie się tu.
Skala przedstawia elementy (nowa)
- Świątynia Serca
- Lustra : lustro żywych, scen zapomnianych, lustro marzeń, mroku i kamienie
zwycięstwa
- Czarny Las to kraina zmian – kraina poznania, to tu budujemy nowe
Musimy być wszystkim w scenach. Pouruchamiamy się energetycznie i
duchowo. Za lasem tworzy się nowa Rzeczywistość, nowy świat gdzie realizujemy się
w pełni czując Całość dopiero po zaliczeniu tego jest lustrzane odbicie
Rzeczywistości.
Tu jesteśmy tylko my, tu jesteśmy zwycięzcami, tu jesteśmy pełni ,
współistniejemy z Całością, tu odbieramy przekazy od wszystkiego. Jak to zaliczymy
to, co już zrobiliśmy manifestuje się jako pewna wartość. Mistycy tez przechodzili
podobne koleje.
Lustrzany świat tej Rzeczywistości to aktywne marzenia.
Szkoła Życia wymaga scen. Osiągniemy zwycięstwo w dążeniu do własnych
celów, ale przy współistnieniu z innymi. Mamy wejść w sen Ojca i tam realizować
swoje życie, ale praca musi być. Mamy być żywi, odpowiedzialni za siebie i innych
(opieka, troska, miłość, czyli dobro). Będą przychodzić do nas nasze zwierzęta i nam
pomagać. Trzeba się nauczyć odbierać sygnały z przestrzeni, od duchów natury,
przedmiotów, ludzi, od wszystkiego. Teraz będziemy analizować to, czym się stajemy
w tej Rzeczywistości i jak panujemy nad własną przestrzenią.
Zwycięstwo w dążeniu do własnych celów.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

485

Modlitwa
Pan Bożych Zastępów podniesie możliwość wprowadzania zmian we
wszystkich. Oznacza to, że nasze myślenie, emocje, że całość zostanie wyzwolona z
brudów, które zapisywaliśmy tutaj jeszcze jako ludzie po to, by się podnieść. Teraz
będzie nam łatwiej.
Nadszedł czas budzenia się i budowania się. Jak budzimy się w sobie to
budując się nie podlega się emocjom. Musieliśmy swoje przecierpieć by się odnaleźć.
Tylko poprzez cierpienie, wzrastanie jako człowiek, poprzez gubienie się jako
człowiek mogliśmy wzrosnąć.
Dusza to narzędzie do objawienia się Ducha. Dusza i ciało wykonywało swoje
zadanie-cierpiąc, niszcząc, krzywdząc, błądząc tylko i wyłącznie po to, by Duch mógł
tu zejść. Przyszło się dla Ducha. Dzień i noc są dla Ducha jednym, życie jest jednym
dla Ducha, myśli, słowa i czyny zostają odrzucone. Nie będą już miały wpływu na to,
co będziemy robić o ile będzie to w prawdzie.
Oto obudzi się Ten, co wszystko zmienia, a imion nosi wiele, oto budzi się Ten,
co wszystko przekształci, a imion nie ma. Można Go wyrazić tylko jako stan- miłość
albo nienawiść, prawo lub znieprawienie, Bóg lub Jego zaprzeczenie.
Tylko w Bogu są wszyscy – nie zapominaj o tym i tylko w nim odnaleźć się możemy.
Powstaje jedna wibracja, która ma być postrachem dla tych, co w innym prawie
próbowali zdominować tych, którzy powinni być świętymi.
Powstaje krystaliczny lód-to jest zamrożone Światło. Jak będzie ciężko to
wystarczy wejść w ten lód, a wyjdzie się czystym. To forma oczyszczania. Wszystko,
co w nas wchodziło przestaje funkcjonować.
Zbyszek :

Boże, boś Ty Jest Prawdą
Boże, boś Ty Jest Snem
Boże, boś Ty naszym Największym Przyjacielem.

Duch czekał na to, by się mógł obudzić, a budząc się już w sobie wszystko
zawiera, wszystko czyste, cała prawda o nas samych, kim jesteśmy, dlaczego
przyszliśmy, po co to wszystko jest-w tej chwili zostaje objawione.
To są powtórne narodziny – tak, to już się stało. Teraz zacznie się zabawa w
życie (nie gra). Staliśmy się już w pełni człowiekiem. W nas są pasma różnych Istot –
to wsparcie Sił Wyższych ponieważ stamtąd przychodzimy.
Musimy zrozumieć, że zeszła Ekipa, zaczęło się budzenie w tych, co mają
wszystko zmienić. Zaczęła się wojna o światło dla innych, o wolny sen dla innych, o
radość. Nadszedł Dzień Zwycięstwa – to jego porządek i nawet jak odejdziemy
zwycięstwo będzie trwać.
Przez nas wyrazi się Prawo.
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Warsztaty Katowice 9 kwietnia 2011
Jest obowiązek odnoszenia sukcesów w życiu. Nie po to się spotykamy,
działamy, by życie leciało jak leci, bo wielu z nas, na jakim poziomie mocy byli na
takim są. Pewne otwarcie serca, bez wiadomej pracy jest tylko odnajdywaniem się w
sobie. Nie przekłada się to jednak na odnoszenie sukcesów, bo nie jest uruchamiana
moc, nie korzysta się z zalet ducha gdzie wyznacznikiem jest pewność i odczucie sił
duchowych. By móc kontaktować się z Górą i pobierać nauki (od Nich, bo Zbyszek
jak mówi, jest tylko wprowadzającym i podpina pod poziomy, a jest to tylko początek
tej drogi). Mamy pobierać naukę z Góry, do tego potrzebne jest widzenie, słyszenie i
wiedzenie (intuicja duchowa jest tu bardzo ważna).
Wejście w obszar widzenie – nowa skala.
Na tej skali będzie się sprawdzać czy idzie świadomość czy włącza się umysł,
bo może być włączony, gdyż do pewnego momentu świadomość go wykorzystuje do
kontrolowania ciała, czyli do przejścia w energetykę, do przejścia w ciało fizyczne, do
przejścia w DNA i to jest tu najważniejsze. Wzorce to jakby leżą z boku, a później w
DNA jest otwarcie się przestrzeni na Ducha Św., czyli podążanie do czystej
świadomości. Wtedy, gdy ktoś wchodzi w ten stan, sprawdzamy umysł, na którym
jest poziomie, bo wtedy część informacji się ściąga (w nas jest część informacji).
Jak włącza się czysta świadomość umysł jest blokowany. Nie można wejść w
czystą świadomość, gdy jest umysł ( albo jedno albo drugie). Natomiast świadomość
w maksymalnym stanie spada do 20 % i wtedy jest obszar proroctw, ale jest
przestrzeń, która zwie się proroctwem, która mówi, co będzie.
Kto tutaj dotarł, mógł odczytać, co jest, a kto dotarł wyżej robi to, co się
stanie. Jak to ujrzał swoją mocą, to się to stanie i się będzie przejawiać.
Czym innym są objawienia prorocze, które mówią o czymś, co nadejdzie, co płynie
bezpośrednio z Góry (to można sprawdzić na skali). To w odniesieniu osobistym
można nazwać prorocze.

Technika widzenia.
Bez widzenia nie ma pracy nad sobą. Praca nad sobą to jest kontakt z Opiekunem, z
Przewodnikami, a oni łopatologicznie pokazują, co trzeba zrobić, żeby wejść w jakiś
stan, zapisać scenę. To bardzo istotne, bo bez tego człowiek sam nie potrafi się
zmienić. Żeby utrzymać stan trzeba go przeżyć. Jak zaczynają się problemy to
energetyka się zmienia, spada do poziomu degradacji duchowej (politycy korzystają z
emocji innych, prawda nie ma znaczenia – wygrać). Zło i dobro musi się posłużyć
wsparciem duchowym. Żeby z tego wyjść nie ma żadnego znaczenia czy my
będziemy korzystać z własnego ducha, czy zły człowiek będzie korzystał ze wsparcia
ciemności i ich Ducha, bo z własnego nie korzysta , bo nie ma naszego Ducha po
stronie ciemności ( chyba , że tam przeszedł), wtedy oni mu podpowiadają, on
utrzymuje w wyobraźni to o co chodzi. Tak świat zmieniają ci, co tutaj mają całą
wizje tego, co chcą zrobić – patrz biografia wielu polityków.
Zasada – umysł musi być przeprogramowany w naszym wypadku albo
korzystający z matrycy w ich przypadku, gdzie jest zaprogramowany cały system.
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Jak chcemy budzić się w świadomości, czyli w świecie duchowym po tej
stronie, musimy zacząć od przeprogramowania umysłu, zaprogramować go na nowo.
Prawo energetyczne musi zastąpić moralność, czyli w stanie modlitwy my
programujemy umysł na nowo tak, by po wyjściu z modlitwy wszystko to, czego się
uczymy, utrzymać. Bez przeprogramowania wraca się do starych rozwiązań. Dzięki
tej świadomości, dzięki pobieraniu nauki (a tu bez jasnowidzenia nic nie zrobimy)
możemy później w nowej formule wytrwać inaczej żadna praktyka uważności nic nie
da, bo kto nas wstawi w scenę, podpowie co i jak ?
Poza tym, tylko w stanie świadomości, a każdy z nas ma swoją osobista
ścieżkę (choć czasami podobną), osobistą przeszłość, doświadczenia. I sceny w które
nas wstawiają te wypełnienia energetyczne, cała postawa energetyczna jest tak
osobliwa, że wymaga „ujeżdżenia”, tej naszej przeszłości, tego niewłaściwego po
swojemu. To co przeżyją może być tylko podpowiedzią dla innych, naprowadzeniem
(tylko). Dopiero jak są własne sceny, potrafimy je utrzymać. Oprócz tego, że
pracujemy nad sceną pokochania, wybaczenia, to cały czas od samego początku
musimy prosić w modlitwie o wytłumaczenie, czym jest prawo energetyczne, a czym
jest moralność. Ale tylko z poziomu świadomości można dokonać nowych zapisów i
one w człowieka wchodzą, gdy są prawdziwe, jeśli my jesteśmy w tych scenach w
pełni obecni (bo wtedy rozumiemy).
Później świadomość karze skorzystać z innych źródeł informacji np.: kupić
jakąś książkę. Gdy będąc tutaj w stanie świadomości, czyli przy włączonym widzeniu
„ łapiemy” to wtedy programujemy umysł na nowo.
Sprawdzać:
ile % w nas moralności, a ile prawa energetycznego.
Prawo Energetyczne to czysty zapis Duszy, innymi słowy umysł został
odprogramowany i jesteśmy otwarci na to by dopiero żyć w Prawie Duchowym.
Prawo Duchowe to jest już aktywność (nie ma tu leni). Człowiek, który jest duchowy,
jest w pełni żyjący. By tam dotrzeć trzeba być w prawie energetycznym, czyli otwarte
serce (w myśli, słowie, i czynie być jak Jezus). Aby to osiągnąć trzeba się
przeprogramować ( program – kościół , cmentarz itd. ).
Działanie energetyczne jest, ale trzeba się nauczyć (po naszej energetycznej
przemianie) korzystać z tego. Ta sama zasada obowiązuje po drugiej stronie. Jeśli
ktoś nie kasuje prawa moralnego na rzecz energetycznego to głód mocy i autorytetu
(brak pracy nad pokochaniem i wybaczeniem) cały czas rządzi. Jeśli się to zaliczy to
pojawia się dążenie do zmian. Są takie cechy po naszej stronie, które mówią o tym,
że do zwycięstwa trzeba mocy. Zmiany wymagają trudu. Trzeba coś zburzyć, by w to
miejsce wprowadzić nowe. W tamtym świecie zachodzą non stop i wygrywa ten, kto
potrafi te zmiany odczuć.
Samowidzenie – tutaj zawsze korzystamy z bazy informacji, czyli tylko i
wyłącznie z tego, co jest zawarte w mózgu, co zapisało oko fizyczne. To, czego oko
fizyczne nie umieściło w mózgu nigdy nie zostanie odczytane, (bo się nie wie, że to
widać – np. statki Kolumba dla Indian). Wszystko to, co jest po drugiej stronie, co
zupełnie inaczej wygląda, może być przetłumaczone z astralnego na nasz język. To
nie jest dokładnie to samo, nawet można sprawdzić różnicę w %, nawet w ich
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tłumaczeniu czasem sięga 90 %. Ważne jest czy odnajdzie się człowiek w tym
przekazie czy w tych informacjach. Jak się odnajdzie to załapał. Można iść dalej.
Żeby wytłumaczyć nową rzecz systemem kina niemego trzeba zmieniać to, co
jest już zawarte w mózgu i tak rozbudowywać, aby człowiek wpadł na to, o co
chodzi. Dokładnie tak samo zapisujemy scenę pokochania, wybaczenia itd., to się
rozwija, już wiesz, o co chodzi (statki Kolumba). (Oni nas uczą widzenia tamtego
świata tłumaczeniem dla dziecka, bo jest w nas ograniczony zapis informacji i tego
nie przeskoczymy np. Ojciec – Orzeł – symbol Wolności).
Ścieżki odkrycia są indywidualne, bo każdy ma inny zasób informacji, dlatego
np. różne widzenie w modlitwie, ale te same wnioski, bo to są widzenia energetyczne
– system kina niemego, byle była scena, wiemy, że musimy uruchomić wyobraźnię,
scena musi się zakończyć. Skąd mamy mieć pewność, że to nie nasz umysł? Dopóki
działa sam umysł, nie włącza się świadomość jest to „rojenie”, ale fragmenty mnie
mogą w tym zobaczyć to, co jest trafne, ale mechanizm nie jest uruchomiony, (kiedy
wizja, a kiedy oszustwo). Dzięki nowej skali będziemy mogli sprawdzić jak wycofuje
się umysł, jak wchodzi świadomość. Bez przerabiania Prawa Energetycznego
niemożliwe jest właściwe wejście w obudzenie czystej świadomości, bo jeśli nie
mamy przerobionej i utrzymanej miłości do drugiego człowieka (wybaczenie mu), to
w tej wizji, gdy tłumaczę pewne rzeczy, a ujrzę Kowalskiego to moje ręce się
zaciskają – włącza się umysł i on przejmuje kontrolę, (gdy np. dotyczy firmy to może
być brak pracy nad odwagą).
To, co najważniejsze, musimy doprowadzić do tego, by chwile kontrolowania
przez świadomość naszego procesu myślenia były coraz dłuższe. Dlatego po wyjściu
z modlitwy sprawdzać ile % z tego przekazu uchwyciliśmy (bo nie wszystko na
początku uchwycimy), ile % z tego poprawnie zrozumieliśmy.
Czasem przekaz jest ideowy, żeby załapać, o co chodzi. Czyli mamy umysł,
świadomość i nas z nasza wyobraźnią. My musimy myśleć, bo nie ma innej
możliwości. Gdybyśmy przestali myśleć to wtedy dusza wycofa się z ciała. Musimy
wejść i uruchomić naszą wyobraźnię, bo uruchamiamy ją najpierw z pozycji umysłu,
bo aby uruchomić wyciszamy się. Później te technikę modlitwy mamy w siebie
wpisaną. Wystarczy zamknąć oczy, ciało jest odizolowane, energie same sobą rządzą,
ale od razu jesteśmy w świecie duchowym i odbieramy wszystkie informacje.
Natomiast na samym początku trzeba się wyciszyć, umysł możemy oszukać, że np. :
zdobędzie moc i będzie mieć z tego korzyści, a ukrywamy to w posłudze dla innych
(trzeba go omamić i powoli programy wykasować).
Rojenia umysłu, czyli tworzenie nowej rzeczywistości na tym poziomie czasami
zahacza o obszary abstrakcji i wtedy widzimy, że na skali rozwoju duchowego
człowiek godzinami potrafi pulsować na granicy 900 %, to obszar abstrakcji, Twórcy
w to wchodzą. To pole informacyjne kształtuje też przyszłość tzw. kierunek tendencji.
Wyczucie tego sprawia, że wiemy jak się w życiu ustawić, wiemy, co zrobić, po
prostu korzystamy z tego, co się zaczyna dziać, gdy dojdzie do tego Ruch Przyczyny
to po prostu rewelacja, ale w sumie jest 5 takich części (zostaną omówione by
wiedzieć, dlaczego czasem coś nam nie wychodzi).
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Czyli musimy sobie wyobrażać, ale skąd możemy mieć pewność, że to
prawdziwe? Test taki mechanizm duchowy, który Bóg uruchomiłby nas naprowadzić,
obudź się, wejdź w wyższe wibracje, zapomnij o tym świecie, jak otwierasz się w
świecie duchowym, to wyobrażaj sobie - Tyle tylko, że Bóg poprzez Ducha tego
człowieka karze mu wyobrażać sobie to, o co chodzi. Wizja już jest i jesteśmy
zmuszani do tego, czyli my sami się do tego zmuszamy (nasz duch) byśmy to sobie
wyobrażali. To na pierwszy tydzień.
Potem ten mechanizm nie działa, bo wchodzimy i widzimy. Ważne by czuć jak
to funkcjonuje. A więc na samym początku automatycznie uruchamiamy wyobraźnię,
ale na skali trzeba sprawdzać czy był umysł czy to była świadomość, żeby nie
popełnić błędu, bo jak ktoś zagra umysłem i się do tego przyzwyczai to będzie
kopiował bzdury, nie odniesie sukcesu. By wychodziło trzeba pracować/.
Nowa Skala :
Przed „1” świat zagrożeń, objawia się inny świat, w który nie wchodzimy.
„1” – poziom ustawień – ustawienia energetyki i wszystkich innych pasm, poziom
odejścia
„2”- tu są sny naszego umysłu – to poziom wejścia, to obszar emocji, echo tego
z czym się borykamy. Jest to obszar iluzji. He- 100-130%, Hd –> 170 %. To
co jest, jest, ale wyżej być nie musi, tutaj możemy ujrzeć coś, co istnieje, ale
w świecie astralnym i duchowym nie. Czyli pewne założenia i zasady nie
zafunkcjonują dlatego nazywają to obszarem iluzji. To, co jest, jest, ale wyżej
nie może być. Nie: „nie istnieć” tylko „nie być”. Istnienie jest forma żywa, choć
idea tutaj nie byłaby żywa i wtedy mówimy o byciu. To jest świat
energetyczny. To jest też obraz prawdziwej koncentracji, czyli umysł na tym
poziomie potrafi przejąć energetyczną kontrolę nad ciałem, a to jest ważne, bo
dzięki temu można wejść w DNA ( u niektórych).
Świat poznania zaczyna się od 2.
„3” – poziom astralny – poziom otwarcia
To obszar gdzie istnieje oprogramowanie, ale ono może być wymienne, tu
możemy sami programować na nowo, są tu definicje, umysł energetyczny,
programy, utopie, ale bez ostrych zaprzeczeń. Tu ciągle jesteśmy w obszarze
pewnej iluzji, ale to nie będą iluzje, które uderzają w prawdę, mogą ją
zafałszować, nie właściwie ujmować, ale uderzenia w ideę Boga, Ducha,
czystości tu już nie ma. Tu harmonia energetyczna wynosi 130 – 170 %,
duchowa 500-640 %. Tu jesteśmy ciągle w obszarze, na którym nie
powinniśmy się zatrzymywać. Wielu się zatrzymuje, dlatego sprawdzać gdzie
się jest.
„4” – poziom wstępnego postrzegania
Tu zaczyna się inny obszar odbierania rzeczywistości – to, co jest, jest, ale
niżej może nie być. Ten obszar nie zakłada jeszcze żadnej wiedzy o Górze,
natomiast to, co tu zobaczymy w tym świecie a także w świecie człowieka
może nie istnieć. Chodzi tu o prawo, postrzeganie świata, o istoty itd. Jest to
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oddzielna, wydzielona rzeczywistość, która rządzi się pewnymi już innymi
prawami. Tu harmonia energetyczna sięga do 270 %, a duchowa 640–900 %.
Tu przekracza się punkt 699,9 ale postrzeganie zaczyna się jeszcze trochę
przed tym punktem. Po przekroczeniu go jest się na pewno w świecie
energetyczno-duchowym, duchowo-energetycznym, czyli włącza się
świadomość. Istnienie to wyższa półka niż bycie.
„5” – poziom widzenia scen ( prawdy), które mogą być jeszcze nieprawdziwe,
ale tu już widzimy sceny. Jak wchodzimy w ten poziom sceny się pojawiają,
włącza się wyobraźnia i widać. He do 370 %, Hd – 900-1100%.
„6” – poziom kontroli widzenia. Harmonia energetyczna to jest punkt 370 %
(dokładnie) Hd 2700%. W tym obszarze świadomość jest od 30-60 %, reszta
umysł.
„7” – poziom otwartego widzenia, to, co jest jest – co zobaczymy po prostu jest.
To coś przenika już Całość, czyli jesteśmy już w oceanie Ducha Św, a tam jest
wszystko zawarte. He do 500 %, Hd 2700-9000 %, świadomość 80 %.
”8” - poziom – pełne spektrum zmysłów, He – punkt 500, Hd 9000 – 11619 %.
Jak się tu wchodzi, jak wejdzie się w scenę to dopiero tutaj czuje się, czym
jest kochanie, ból i cała reszta rzeczy, których nie jesteśmy w stanie odczuć,
bo to są zmysły duchowe, ale są przełożone na zmysły astralne, czyli tu już
doświadczamy w sobie.
„9” – obszar wejść i wyjść w przestrzenie duchowe. Tu nic nie istnieje, bo jest
matryca, czyli coś, co jest zapisane, ale nie jest żywe, czyli pierwotny zapis
wszystkiego, co zostało stworzone. Jak ktoś tutaj dojdzie, może odnaleźć
wzory wszystkiego. Może też zrozumieć, czemu coś lub ktoś nie funkcjonuje
poprawnie. Dopiero tu można ujrzeć ludzkie skrzydła i zrozumieć, że człowiek
nie funkcjonuje poprawnie, że nie jest taki, jaki jest. Tu jest wolność. Tu
zaczyna się kontakt z Bogiem. He – punkt 520, Hd do 13000 %.
„10” – poziom poznania prawdy, punkt stawania się. Co ujrzysz tu było od
zawsze. Tu zaczyna się świadomość kontra czysta świadomość, dlatego
widzisz coś z poziomu Boga, co jest w Bogu zawarte. Świadomość 20-80%,
włącza się czystą świadomość 20- 80%.
„11” – co ujrzysz się powoła, to jest Boska Przełęcz Możliwości, nawet jak nie
istniało to tu zaistnieje, się powoła. Nie ty powołasz, się powoła. Harmonia
energetyczna punkt 560 %, Hd 15000 %.
„12” – Boski Promień Prawdy, wybuch Nicości (rób, co chcesz). Tu powstaje
życie. Coś, co zaspokaja wszystko, to jest zejście największej głębi tego
Kryształu Życia jak tu następuje wybuch to idzie wszystko na, zewnątrz czyli
jesteś wszędzie. Tu jest wybuch Nicości – rób, co chcesz. Gdy ktoś tu dojdzie
spełnia się to, co chce. Jeśli jesteś na tym poziomie to możesz. Musi to chce.
Jeśli jesteś na tym poziomie to możesz. Musi to być pełny, czysty Duch i tu
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jest tylko czysta świadomość, ludzka jest wycofana. Tu Bóg przejmuje
kontrolę, czyli Duch Całości nad naszą jednostką, nawet duch jest wycofany.
Tak działał Jezus. He – 0%, Hd – 0%, czyli jest się totalnie rozproszonym.
Życie tu powstaje, kto tu dojdzie stwarza życie.
Tu, na tej skali można się sprawdzać gdzie, kto jest, co ma włączone – umysł czy
świadomość, kontrolować stany, w jakie się wchodzi.
Nauka zaczyna się od poziomu kontroli widzenia, czyli od poziomu 2700 % w
harmonii duchowej. Wszystko, co niżej to zwykła objawieniówka i nie należy się tu
zatrzymywać, bo tu ciągle umysł miesza. Im w wyższe wibracje wejdziemy tym
wyższe objawienia. Dzięki podłączeniom pod poziomy możemy to robić i wtedy to, co
widzimy to jest to, co sobie wyobrażamy. To nie jest wyobrażanie tylko zmuszenie
nas do tego, by sobie wyobrazić, to zwykłe naprowadzanie nas na coś, co musimy
załapać. Po wyjściu z tego poziomu często niewiele pamiętamy ( Poz.7).
- Bycie – to nie jest istnienie, działanie to znaczy, że jesteś. Odczuć to, że jesteś.
Dopóki żyjemy tym, co wyprodukowaliśmy, swoimi marzeniami nie ma nas i nie
odczujemy tego stanu. Do Boga nie można wejść, bez powiedzenia na początku:
„jestem w tym świecie”, potem się zmienia i mówi: „ja jestem, bo się buduję”, potem
na powrót: „jestem” - ale w Bogu.
Sprawdzać:
w ilu % żyję w „Jestem”.
By wejść w tamten świat trzeba być w 100 % w „stanie bycia”. Gdy
przekroczymy drzwi 100 % „bycia” to widzimy, że wszystko, w co wierzyliśmy, te
zasady, nie mają żadnego znaczenia, bo tam jesteśmy, tylko o tym nie wiedzieliśmy.
To jest wejście do Boga.
Każdy może sprawdzić w ilu % „Jest” – nie istnieje, tylko to są stany, których trzeba
doświadczyć, inaczej się tego nie zrozumie.
- Po wyjściu ze stanu sprawdzać: ile info odebrano, ile % dotarło z tego, co miało
być, w ilu % zrozumiało się.
- Można chcieć zobaczyć osobę, która nam coś „zrobiła” (nie kontaktujemy się z kimś
żywym tylko kopią energetyczną duszy i ona będzie informowała jak to naprawdę
wyglądało, bo możemy o tym nie wiedzieć) lub powiedzieć: otwieram się czy
włączam – mówcie……
Kierunek tendencji, ruch przyczyny ( Warszawa 1.01.2011).
Kierunek tendencji – chodzi o to, aby się znaleźć w halo informacyjnym Całości,
na jak najwyższych obszarach – tu są słowa – klucze. W zależności od naszego
poziomu wibracji mamy w sobie otwartą większą ilość słów, możemy czuć, o czym
myślą inni, ( bo kierunek tendencji) – odczuwamy, co należy zrobić.
Ruch przyczyny jest to prowadzenie głosem wewnętrznym, to się czuje.
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Jest 5 obszarów – elementów (nie chodzi o przestrzenie życiowe)
1- Kierunek tendencji – halo wszystkich ludzkich myśli ( informacje do zmian).
Artyści, ludzie wolni wkraczają w te obszary jakby z natury, kierunek tendencji
mają uruchomiony w 80 %, czują, co ludzi interesuje, odbierają halo ludzkich
myśli
2- Ruch przyczyny – to głos wewnętrzny, który pcha, prowadzi.
3- Moc walki – to dążenie do zmian ( byle nie głód walki) to potrzeba zmian,
tworzenia. Tacy ludzie tzw. „Łamacze” tu widać światło walki.
4- Moc psychiczna – tę mają stratedzy, posługują się nią kreatorzy.
5- Białe jajo – głos stamtąd, bo zewsząd, czyli moc duchowa. Moc duchowa,
gdy człowiek pobiera właściwe nauki, może pomóc wzrastać w pozostałych
elementach.
Jak się człowiek budzi (duchowo) ma wsparcie w Jaju, bo jest jak embrion i
musi dojrzeć duchowo by z jaja wyjść. Ma wsparcie Ducha, budzi się na wyższym
poziomie. Tu jest moc duchowa, która pozwala korzystać z pomocy wyższych sił
duchowych. Jaja są białe lub czarne, zasada jest ta sama., albo wspierają nasi,
albo siły ciemne.
Czynnik duchowy jest jednym z 5, a nie jedynym po obu stronach, w tym
ustawiać całość, także własna przestrzeń duchowa pod sny innych. Jak masz
potężną moc duchową, możesz pod swoje cele wpisać innych, czyli wdrukować je
innym. Ciemni wykorzystują to programowo.
To Mleko lub Światło Zmian, które potrafi zmieniać bieg ruchu przyczyny ( jak
na to wpływasz to inni odczuwają i mogą za tym iść).
Mistrz posługiwania się mocą duchową potrafi wydźwignąć się w pozostałych
elementach siły sprawczej (to wszystko ogólnie to siła sprawcza). Moc sprawcza
należy do Arlonów, którzy są prawą ręką Boga. Jak się działa w Jaju – lecą
prostokątne pręty z każdej strony jaja. Można je wykorzystać do uzdrawiania, jak
wyciągnie się z jaja wszystkie pręty tam działanie pełne ( na nasze możliwości).
- Odnalezienie się w mocy sprawczej pozwala ludzką mocą i ludzkimi dążeniami
pokierować tak, by były zgodne z wolą Tego, który schodzi, by owe zmiany
wprowadzić w Jego Imię. To Nienazwany, bo sercem swym wzmacnia serce
każdego człowieka i trzeba by Go porównać z ideą, z głosem wielu, a nie z
dokonująca wyboru istotą ludzką, bo ziemska istota ludzka nigdy wszystkich
głosów nie usłyszy. A Ten, co wszystko słyszy, wszystkim też jest i wszystkie
imiona nosi.
- Nie ma znaczenia czy to, co postrzegamy w drugim człowieku jest właściwe czy
też nie, my po prostu wiemy, że powinniśmy to zmienić tylko i wyłącznie po to
by drugiemu człowiekowi było dobrze.
- Sprawdzać jak te 5 elementów były ustawione u Jezusa, jaką osiągnął moc i u
siebie, jaką mamy moc, bo od niej zależy nasz sukces w życiu. Jak nasza moc
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sprawcza osiągnie 80 % to osiągamy cele. Ta moc wzrasta, jak wzrasta moc
duchowa przez budowanie w sobie odwagi, cierpliwości. Jak lepiej odnajdziemy
się w Całości, to i te elementy rosną.
Sprawdzać:
moc sprawczą i ciśnienie Całości.
- Te 5 elementów to siła sprawcza
- Moc Sprawcza należy do Arlonów.
- Sprawdzać skalę jadu. Jad to przenośnia, to coś umownego, co nie tyle mówi
o stosunku kogoś do nas, Może spowodować rany i ta skala mówi - jakie (rany
po kontaktach z kimś). Jakie skutki odniesie się przez kontakt z człowiekiem
zainfekowanym, co po nim w nas zostało. Nie dotyczy to tylko ludzi, może być
nawiedzone zwierzę np. kotek. Zwierzę żywe nie jest podpięte pod Dziuple, ono
się nie oczyszcza. Dziupla czyści ludzi, przestrzeń, ale nie kota. Swoje pupile
można też wstawić do Dziupli.
- Skala skuteczności mówi, co człowiek potrafi byle były w nim obudzone
elementy.
- Żeby wybaczyć drugiemu człowiekowi musi być uruchomione miłosierdzie.
-Trzeba się modlić za błądzących, włączyć miłosierdzie, wybaczyć, oczyścić.
Modlić się za „wrogów”, czyli ludzi nam nieżyczliwych.
- Cały czas pracujemy nad sobą po to, by zacząć promieniować światłem, by z
naszych myśli, emocji ( to podniesiony poziom wibracji) płynęło światło, my
sami je produkujemy. Cząsteczki Boga są w DNA, bo DNA jest energetyczne i
duchowe. Chodzi o to, że przy czystej energetyce i niezwichrowanym DNA, bez
względu na to jacy jesteśmy (chyba , że w energii przeciwnej) światło naturalnie
promieniuje.
Więc węzeł karmiczny i inne rzeczy, których się nie pojmuje, kody, powodują, że
niszczy się człowieka i zamyka go w niemożliwości energetycznej, a dzięki
promieniowaniu to wszystko złe słabnie. W Świeradowie wykasowano kody i światło
zaczęło płynąć. U wielu też światło zaczęło gasnąć, bo weszli w strumień EP, a trzeba
być w EJ. Jeśli wchodzi się w EP do 10 %, światełko maleje, po wejściu w kanał EP
światło blokuje się całkowicie. Gdy jesteśmy w EJ to nasze światełko cały czas płynie,
pracuje na nasze konto, zdobywamy punkty na wagę Bożej Sprawiedliwości. Jeśli to
utrzymujemy, podnosi się poziom wibracji i wiele paskudnej energii z zewnątrz do
nas nie wpływa. Oznacza to, że jakość emocji, myśli się podnosi, inaczej to widzimy i
tego światełka może z nas płynąć jeszcze więcej, z podstaw nas, a nie tylko z DNA i
to powolutku nas przebudowuje.
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W Świeradowie udało się wykasować zapisy na Skali Zesłańca poprzez
miłosierdzie przez to wzrosła moc energetyczna i można było wykasować kody.
- Trzecia rzecz w Świeradowie to Orin – przyszli i dawali Czarny Krzyż. Wreszcie
można było otworzyć kanał na Ich działanie. Dali Czarny Krzyż tak jak u Jezusa,
jaki jest w Oceanie Ducha Świętego, tam gdzie Nicość, taki dali do Orina. Tylko
nie każdy potrafi z tego skorzystać. Jak się go nosi, to jest potężne
zabezpieczeniem, a przy uzdrowieniach działa z poziomu Złotej Piramidy.
Komora regeneracyjna, a Zdrój Życia jest komorą regeneracyjną, daje 30 %,
Komora Odrodzenia – 70 %, natomiast Złota Piramida – 100 % i Orin 100 %. Do
Orina dodają jeszcze pasma i pokazuje 110 % ( pomocy ?). Jak ktoś wierzy to
Krzyż w Orinie działa. Sam Orin to promieniowanie kształtu, bez niczego sam
ładnie promieniuje ( bez podpięcia). Ludzie, którzy Orina kupują, a nie są podpięci
pod moc tylko częściowo z niego korzystają. Natomiast dla nas to duża moc, ale
trzeba go mieć przy sobie. ( Zbyszek otwiera kanał dla działań Góry by podpięli
pod Orina).
- Przy spotkaniach staramy się uruchomić duchowe czucie, bo z tego poziomu
człowiek czuje potrzebę wzrastania, żeby złączyć się w jednej świadomości, by
obudzić pole powszechnej, jednej Świadomości. Dzięki temu można będzie
złamać system.
- Modlić się za tych, którzy nas krzywdzą! Kto tego nie robi, nie rozumie tego
mechanizmu – mamy być szczęśliwi, osiągać swoje cele, bo dzięki temu
realizujemy się i osiągamy większą moc, a więc tą przepromieniowujemy innych,
podnosimy poziom wibracji. Nasze ciała to roboty, ale nie my. Jak identyfikujemy
się z ciałem to przyjmujemy jego potrzeby (jedzenie, spanie, to doznania ciała
fizycznego). Gdy zadbane ciało fizyczne to energie w nim poprawnie funkcjonują,
a to rzutuje na jakość naszego myślenia i emocji, a więc na nasze postrzeganie
świata i odnalezienie się z innymi ludźmi.
Opromieniowywanie żywności podnosi wibracje, kasuje zapisy ( negatywne)
w wodzie ( woda mineralna jest bardzo szkodliwa).
- Wibracja imienia jest potęgą. To sekret dźwięku. Wiele imion powoduje
zaburzenie w człowieku, łatwiej przyjmuje obce zasady.
- Od energetyki zależy nasze otwarcie duchowe. Przy zawirowaniu nie zejdą
wszystkie pasma.
- Fizyczne artefakty (np. kamienie) pomagają w nabraniu wiary.
- Mogiła istnieje, jeśli uda się tam wejść to znaczy, że pogrzebią wszystko to, co
jest i będzie mogło się narodzić nowe ( jak Feniks).
- Wszystko jest kwestią wiedzy, poznania – śmierć po drugiej stornie jest radością
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Modlitwa:
Wielkie postacie popędzają małych ludzi, a potem zmieniają je w małe światełka.
Czasem wydaje się, że ktoś jest nam nieżyczliwy, a to może być niezrozumienie
przez nas obowiązku doświadczenia czegoś. To przez bolesne doświadczenia
uczymy się nowego i zmieniamy się a trwale. Pojawiają się Istoty, które mówią,
ze nie muszą używać miłych słów, by być właściwie zrozumianymi, bo człowiek,
który jest w prawdzie odbiera przekaz, info i do tego się ustosunkowuje. Tylko
słaby próbuje po formie przekazu wnioskować czy jest właściwy. Teraz posługują
się zwyczajnym słowem. Jesteście źli nie, dlatego, że popełniliście grzechy, ale
dlatego, że w tym grzechu tkwicie. Ten, kto występuje krok przed ów grzech, owo
błądzenie ten poznaje nowe. Nie łudźcie się, że mówiąc o przemianie, o prawdzie,
tą prawda się stajecie. Możecie w ten sposób ukuć iluzję (na własne potrzeby),
która zachęci was do tkwienia w lenistwie, ogłupianiu siebie i innych. Czyż nie
widzicie, że nie wyszliście przed siebie, że wciąż udajecie doskonałość, która jest
w zasięgu ręki. Dlatego nie musicie po nią sięgać. Prawda jest taka, że brak
między wami tych, którzy by rozmawiali z Bogiem. Ciągle kontaktujecie się z
Siłami Wyższymi, by sięgnąć po coś, dzięki czemu potraficie się przemienić. Nie
mniej tej pracy w was nie widzimy. Czemu nie pójdziecie wprost do Boga? Czemu
nie staniecie się takimi dziećmi, jakimi On chce was widzieć? Przestańcie żyć
iluzją, nieprawdą energetyczną (nie wywyższać się ponad siebie). Nie udawaj, że
w działaniu sięgasz tam, gdzie nie sięgasz. Prawda jest taka, że nie potraficie, że
wiele przed wami, ale i prawda jest taka, że w każdej chwili może przyjść dzień,
może pojawić się ten punkt, w którym dotkniecie Nieznanego, a Niepoznanie jest
dla was to, czego nie doświadczaliście, a Ojca żaden z was nie doświadczył.
Mówimy to, byście pojęli, że jesteśmy wam przychylni, chcemy byście cos od
nas otrzymali na plecach, w kręgosłupie robię coś, dzięki czemu światło, które
promieniuje nam w głowie będzie też niżej promieniować, krew musi mieć
zmienione parametry i będzie inaczej funkcjonować. Dojdą jakieś świetlne cząstki,
dzięki którym światło będzie przenikać przez kręgosłup, głowę, będzie przez krew
roznoszone. Krew będzie programowana, będzie nowa jej funkcja. Oprócz tego
światła, oprócz otwarcia DNA i naturalnego promieniowania teraz w nas
uruchomią naturalny mechanizm, dzięki któremu nasze własne promieniowanie
będzie typowo mechaniczne. Nasze komórki rozjaśnione światłem rozszerzą się i
krew będzie miała większą moc, będzie rozświetlać ciało. Krew będzie forma
ładunku energetycznego, duchowego, wędrując po ciele będzie oddziaływała na
komórki. Dzięki temu wszystko w nas będzie pełniejsze. To uchroni nas przed
stratami energetycznymi, przed błędami energetycznymi i przed błędnymi
zapisami, które można wdrukowywać.
Odtworzy się stara, podstawowa prawda o tym, że jesteśmy wyjątkowi, a o
tym zapominamy i identyfikujemy się z ciałem. Ciało, które kiedyś było doskonałe,
było zabawką w rękach ducha, duch odczuwał rozkosz doświadczania ( zabawa w
życie).
Oni jako cywilizacja są od nas doskonalsi, bo prawdy, których my się uczymy
są dla nich oczywiste, nasza moralność jest czymś złym, ich jest otwarciem serca.
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Wyznają część praw duchowych. Będziemy teraz wchłaniać więcej energii
odżywczej (prany), dzięki czemu łatwiej będziemy mogli kontaktować się z
przestrzeniami, które będą dla nas przygotowywać. Przy pewnym odczuwaniu
tego światła można chudnąć, modelować sylwetkę, naprawiać pewne rzeczy,
powoli, ale systematycznie. Nawet jak się działa to ręka –dłoń do połowy
przedramienia jest jak mleko, kształtuje się taka łezka w dłoni ( w środku) i ona
działa, bardzo szybko tworzy się kula energii.
Energia to stan, w którym duch potrafi się przejawić (taka Ich formuła energii)
w tej Rzeczywistości. Natomiast, gdy jesteśmy scentrowani na ciało fizyczne, to
energia jest masą, z której staramy się coś ulepić. Zapamiętajcie, więc, że energia
pozwala wam dostrzec obecność ducha, a wtedy możesz odczuć jego działanie.
Wykorzystajcie to światło, ten stan energetyczny do tego, by z poziomu ducha
zmienić coś, co duchowym być powinno – zdrowym, radosnym, szczęśliwym. Oto
jest Słowo, oto jest Moc,…
Nie pojęliście do końca tych słów, ale możecie prawdę w nich wyrazić.
Dostaliśmy pieniążki w dłonie, z jednej strony Orzeł, a z drugiej kobieta grająca
na harfie (Wenus ?). Słuchajcie swego głosu wewnętrznego, swego grającego
serca, słuchaj, jaki cud jest, doświadczaj. Słuchać tego, co w nas, tej niebiańskiej
muzyki, Boskich akordów – artyzm to my i w nas. Poprzez piękno do wolności.
Puść swoją przeszłość by światło przenikało innych, by im pomóc wyjść z
cierpienia, by inaczej ujrzeli świat. Zagęszczają teraz światło, które pojawiło się w
Świeradowie. Dzięki temu intensywność wszystkich działań jest większa,
skuteczność też. Zaczyna promieniować Światło osobowe to jest forma Istnienia.
Światło Osobowe oznacza, że jest to Światło samo Jest Tym, Czym Jest. Nie ma
znaczenia postać energetyczna, pojawiło się Istnienie tak jak Bóg, tak jak my,
inny. To Światło Osobowe pytane o imię mówi – „noszę twoje imię i promyk Jego
dotyka każdego z nas, nosi imię każdego z nas”.
Wyłoniła się postać ze Światła jest formą manifestowania się tego Światła. To
wojownik, ma Orina na Piersi i nasze Oriony łączą się z Jego (te jeszcze nie
zaprogramowane). Pojawił się Krzyż, jest wkomponowany w Orina, też piramida
(Zachabiiiiego) o trzech ścianach i powstaje kula, a z niej idą promienie na
wszystkie strony.
- Zagęszczanie światła zwiększyło intensywność działań. Szklana kula, w której
jest światłość, – kto ją przekroczy dostaje skrzydeł, który stoi przed nią jest
przywiązany do przeszłości, ale już wie, o co chodzi, ten w kuli doświadcza
wolności.
Módlcie się by wasze ograniczenia, wasze słabości zniknęły, zostały
deaktywowane (nie dezaktywowane), na nowo zapisane. To zapisane będzie i
będzie działało korzystnie. Każdy z nasz ma o to prosić, żeby wszystkie słabości,
niemoc w uzdrawianiu, niemoc w realizowaniu się, w oddziaływaniu na cokolwiek,
by to zmienili, by funkcjonowało, jak w prawie boskim, by to było światło ( byśmy
my wysyłali światło, byśmy światłem wszystko zmieniali). By Światłość się
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stawała, byśmy budzili światło w drugim człowieku, w przestrzeniach ( teraz o to
proszę .. , dzięki temu będziemy mogli sięgnąć po dary). ( Wprowadzają w nas
zmiany). Wkrótce nadejdą przemiany, które was wyniosą ponad to, co mieliście
czy chcieliście osiągnąć. Powróci czas nadziei, spokoju i ciszy, powrotu do Źródła.
Ten dzień wkrótce nadejdzie ( ten dzień oto chwila). Wszystko jest możliwe, bo
wszystko jest dla was dostępne. Jak ułóż się i śnij.
Zawsze była Trumna Zmartwychwstania i Arka Przymierza, czyli to Złote
Światło, które najpierw wszystko zmieniło i czarna trumna, w której się wszystko
budowało. Ona ma podwójne dno. Trumna Zmartwychwstania i do tego i do
tamtego świata ( tam jest, wielopokoleniowa, bo pokolenia są w was zawarte,
czyli korzystamy z mocy Całości (jesteśmy sumą tych doświadczeń), a więc
jesteśmy ukształtowani na wzór wszystkich braci i sióstr z naszym indywidualnym
kodem, bo ich doświadczenia chętnie przyjmujemy za własne. I to nas warunkuje.
Dzięki temu szybciej i łatwiej nam idzie, jesteśmy pełniejsi, więcej wiemy i
szybciej się w Całości odnajdujemy, bo stajemy się suma doświadczeń wszystkich.
Nie zapominajcie o Bogu, który też jest suma waszych doświadczeń, budząc się w
Nim, budzicie się piękniej (intensywniej). Pozwólcie teraz obudzić się wokół was,
ten czas już nastał i jest to już możliwe, czyli pozwólmy, by to, co najdoskonalsze
się w nas obudziło i jeśli Ojciec chce, a my jesteśmy w Nim, to niech wyczyści
wszystko, niech przejmie kontrolę, niech robi to, co On uważa za słuszne ( każdy
ma swój sposób wchodzi w tę modlitwę).
„Oj, niepoprawni –mówią – tak blisko jesteście zarazem tak daleko. Zepnijcie
włosy i więcej o nich nie myślcie” Światło, energia w czas wnika.
Dzisiaj był budowany nasz kręgosłup duchowy i na tym kręgosłupie buduje się
prawdziwe odrodzenie.
- Teraz uzdrawianie jest proste – rozświetla się i ty działasz, to jest. Nie ma
pytania – czy potrafię. Taki potężny poziom, taki, jakie zagęszczenie, bo jest i to
dajesz.
--Po modlitwie--

Przekaz:
Ustawienia z przestrzeniami są umownym i praktycznym rozwarciem
człowieka z całą, ale wyodrębnioną Rzeczywistością na wielu poziomach jego
wewnętrznych i zewnętrznych płaszczyzn. Tak naprawdę człowiek jest formą
rozmieszczonego w przestrzeni zapisu (czas istnieje jako zapis ruchu), który
ściąga dane, wiąże się z danymi i je przetwarza nadając owemu procesowi
indywidualny kod istnieniowy. Można by rzec, że ów kod, ów mechanizm jest
specyficzna forma postrzegania rzeczywistości, dzięki czemu Bóg jest w stanie
przyglądać się tym samym rzeczom, z różnych stron i za każdym razem nieco
inaczej dostrzegać ruch. Ów istnieniowy kod jest tym pełniejszy i z większym
fragmentem Rzeczywistości połączony, im ustawienie jest pełniejsze. Człowiek,
jako istota ludzka, może korzystać z ustawień dorównujących przenikaniu świata
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przez Bogów i Stwórców, bo wyposażony jest w pełny pakiet, że tak powiemy
informatycznych, czyli istniejących narzędzi, ale człowiek fizyczny jest w układzie
informatycznym niemal zamknięty, nie mówiąc już o zamknięciu kodu
istnieniowego w człowieku fiz., który tak po prawdzie nie wie, że żyje, że
doświadcza Całości w śnie i dla potrzeb Ojca. Odcięty od Niego zamyka się w
swoim świecie sycąc, karmiąc pewne cząstki Ojca w sobie, uważając, iż są jego
osobistym dziedzictwem. Takie zamknięcie fizyczności na poziomie ego powoduje,
że człowiek fizyczny w ogóle nie zmienia sowich ustawień, swojej energetycznej
formuły, swoich wypełnień, czyli przyzwyczajeń i żyjąc w obszarze instynktu
społecznego nie postrzega Ruchu Przyczyny przez daje zamknąć sobie własne
ustawienia tak, by były doprowadzane do ustawień innych, tych, którzy już
postrzegają ruch energii, słyszą głos ducha, czy odczuwają ruch przyczyny.
Na tym poziomie niewolnictwa nawet umysł działa niepoprawnie i daje sobą
manipulować, choćby taki człowiek obdarzony niemałą logiką, czyli inteligencją
gdyż będzie to inteligencja systemowa. Im głębsze będzie ustawienie człowieka w
systemie tym mocniejsze będzie jego sprzęgnięcie ze strukturami systemu i tym
bardziej otwarte widzenie świata systemowym okiem przy jednoczesnym
wyhamowaniu tendencji do otwierania zapisów zewnętrznych i wewnętrznych we
własnych ustawieniach.
Taki model doskonalącego się, a więc słabego w ustawieniowym kodzie
człowieka, doskonale zdaje egzamin w światach PWW ( w PWW dba się o
słabszych) ucząc ich coraz pełniejszego wiązania się z przestrzenią Całości. Ale nie
spotyka się tam gdzie system przybiera formę PTP przechwytując kody
istnieniowe ludzi, wpisując je do własnych ustawień, a więc czyniąc niejako swoją
własnością, z czego ograniczeni w wolności ludzie nawet nie zdają sobie z tego
sprawy. Nie będąc gotowymi do ruchu w wolnym wyborze energetyczny uznają
nawet, że taki stan zniewolenia nie tylko nie jest niewłaściwy, ale nawet i im
przydatny. Czują w swoich słowach i poczynaniach moc systemu, sami stają się
mocą systemu, stają się potężniejsi i tracąc rozeznanie w Całości, tworzą w morzu
znieprawienia. Ogólnie dzielimy ów proces na rozpad i wzrastanie, co w skali
poziomów duchowych jest odzwierciedlone. Starajcie się integrować w Czarnej
Komorze tak, by zacząć promieniować na wszystkie swoje pozostałe cząstki tak,
aby zaczęły podążać ku Ojcu, ku domowi, przez co zyskacie ich wsparcie i
staniecie się we wszystkich swoich obecnych wcieleniach i istnieniach mocniejsi
(sprawdzić w ilu wcieleniach fizycznych funkcjonuje nasz duch, to oddział który
jak my tu wzrastamy rzutuje na pozostałych. Jak my się tu staramy to może to
być mniejsze, jeśli pozostałe cząstki fiz. , które gdzieś tam żyją, są mocniejsze, bo
windują do góry. My tu jesteśmy człowiekiem, ale nasz duch nie żyje tylko nami).
W imieniu siebie proście o zbawienie ode złego i naprowadzanie na światło.
Część naszych niezawinionych w tym wcieleniu upadków, chorób lub
niepowodzeń jest właśnie spowodowana aktywnym oddziaływaniem pozostałych,
a rozwibrowanych waszych cząstek (czyli jak nasze inne istnienia, ciała, inne
inkarnacje gdzieś funkcjonują, a są rozwibrowane to nam trudniej tu się zespolić,
bo jest pasmo wspólnego połączenia). Rozświetlajcie je (wszystkie nasze części)
poprzez grupowanie wspólnej świadomości, przez co szybciej podążycie ku Bogu i
pozbędziecie się balastu słabości ( ta cząstka, która się najbardziej zbliży do Boga,
będzie mogła pociągnąć wszystkie inne na te poziomy). Umieśćcie się w
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kosmicznej przestrzeni Pra-Ojca ( trzeba się w tym poziomie obudzić), który
jednoczy Całość w Punkcie Boskiej Świadomości. Poślijcie energetyczny uśmiech
wszystkim swoim istniejącym członom, a stanie się to, o co prosicie. Światło
samointegracji zacznie pulsować w centrum czoła, a membrany skroni prześlą je
do pozostałych, obecnych w doświadczaniu życia i istnienia cząstek, (czyli typowa
inkarnacja i istnienia, bo są jeszcze inne formy doskonalenia się, nie fizyczne)
integrując je w jedną całość, która się zbudzi w Bogu, choć w pełni okaże swoją
moc tylko w tej przestrzeni, w tym człowieku lub istocie, która rozpoczęła proces
duchowej integracji.
Stań się Ojcem dla samego siebie. Kiedy jest 51% integracji to początek
Nowego, 73 % - to zespolenie istoty ludzkiej, 98 % - wspólna świadomość,
wspólna moc, 99-100 % tj, Jedność, a więc przejawienie się Ducha Świętego w
człowieku lub istocie. Powyżej 100 % tj stąpienie Ducha Bożego, jakim jest w
pełni doskonały człowiek. Nie to jest proste, co widzisz, ale to, co przed wzrokiem
jest ukryte. Nie tam, bowiem twój wzrok sięga, gdzie są ukryte twoje cele, one są
poza obszarem twojego ziemskiego doświadczenia i nie tyle są zawarte w Ojcu,
który ciebie stworzył, co w tobie, bo z twojego powołania wynikające. By się
spełniły walczysz o siebie na wielu poziomach, wpływając każda cząsteczka na
ustawienie całości swojej wielowymiarowej istoty. Jeśli jedna z cząstek owej
osobniczej całości wzrasta lub upada, pociąga to za sobą wzrost lub upadek
całości, z tym, że jest on procentowo porównywalny z oddziaływaniem owej
części na wielka całość człowieka. Przeto zatracenie się człowieka na poziomie
duszy nie może na tyle zmienić jego ducha, by ów poszedł na zatracenie, ale gdy
znieprawieniem zacznie nasiąkać większość doświadczających się i doskonalących
się cząstek istoty ludzkiej, duch może upaść tak nisko, ze nikt nie będzie w stanie
go podnieść. Ogromny wpływ na całość ma cząstka, która osiągnie zapis na
poziomie 17, a ta, która na stałe połączy się z Ojcem, potrafi przejąć kontrolę nad
całością modyfikując wszystkie doświadczające się, inkarnujące na poziomie
fizycznym i energetycznym cząstki jak i istnienia będącymi ruchomymi i
niezależnymi powłokami ludzkimi. Tak obudzona w duchu świętym istota ludzka
staje się światłem dla samej siebie i od tej pory samą siebie prowadzi ku nowym
doświadczeniom starając się przy okazji pomóc innym w odnajdywaniu prawdy o
sobie. Proces integracji cząstek ludzkich zachodzi wtedy, gdy większość z nich
podąża ścieżka w Oceanie Ducha Świętego, a proces rozpadu, gdy…
dalszy ciąg nastąpi w Rusinowicach ?
Odnośnie światła dopowiedzieli:
- Jak my jesteśmy w strumieniu EJ to wtedy światło, które wypływa, wzmacnia
się i moc działania rośnie 5-krotnie, a to już jest dobre ciśnienie Światłości. Na
poziomie 13 – to poziom przemiany, światło z DNA wzmacnia działanie 9 –
krotnie, a przy połączeniu z Ojcem ( 18-ty poziom) 91 razy. Wchodzenie w EP
tłumi wypływ światła z DNA, a wejście w strumień EP całkowicie go zmyka.
- Posłany to promień Boga i każdy musi do tego dążyć. Ta cząstka Boga jest w
każdym – brać się do roboty. Czemu tak trudno kochać drugiego człowieka?
- Wiedzę trzeba wykorzystywać, ale intuicja musi być czysta.
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- Połączenie z Bogiem, połączenie z sobą
- Przy działaniu wykasować wszystko, oczyścić a jednocześnie tworzyć blokadę na
wszystko, co istnieje, a co negatywnie na osobę oddziałuje ma zostać rozerwane.
- Blokujemy tych, którzy źle życzą.
- Dzieci mogą być zaprogramowane- uderzenie zamiast w dorosłych
- Ta energia, która teraz się pojawiła to jest „łza” – w lewej dłoni, wstawić ja w
chorego
- Uzdrawianie siebie – ujrzeć siebie malutkiego i na niego działać, pomagać. Raz
patrzysz na Boga, raz ty jesteś Bogiem, Jesteś cząstką, czyli własnym duchem i
działasz, to on pozwala.
- w prawej ręce moc śmierci, kasowanie wszystkiego, co było. Od wczoraj
gwałtownie rośnie umiejętność wprowadzania nowego zapisu – sprawdzać w % u
siebie.
Wprowadzić moc Życia, czyli Energię Zrodzenia, by wchodziła i tworzyła Nowe.
Jeśli nie wykasuje się starego to jest reanimacja tego, co jest. Zapis jest na
pewnym poziomie.
- Tu „łza” ma w sobie wszystko ( Moc Życia i Moc Śmierci), wiesz, że robisz jedno
i drugie od razu, jest to bardzo gęste. Działanie to część naszej istoty. Na
poziomie ducha nie jest jednością z istotą ludzką, Ja Jestem, Ja chcę Być, a
działanie jest po to, aby „robiło”, Ja Jestem i to mi wystarcza. Tak jest z duchem,
on nie musi doświadczać, on chce.
- Dopóki jesteśmy duchem ludzkim to działanie jest oddzielone, Ja – lewa ręka,
działanie – prawa, ale razem współpracują. Bóg dał nam siłę działania, a ono
korzysta z mocy Ja Jestem, Chrystus, który w nas jest, Duch Święty, bo się
roztapiam we wszystkim przez moją siłę działania.
- Sprawdzać moc zapisu Nowego
- Dziś bardzo wzrosły nasze parametry, czuć stawanie się.
- Żadnych ocen, zastosować miłosierdzie i modlić się za innych, żeby byli lepsi.
Musimy się nauczyć być światłem dla innych.
- Boże prowadź mnie, bo jestem niedoskonała ( w modlitwie).
- Wprowadzać Ogień Życia przy uzdrawianiu (do organu, systemu lub w
człowieka)
- Ma być totalne wybaczenie, zrozumienie, pomoc, miłosierdzie.
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- Piekło energetyczne nosimy w sobie
- Słowa kody – jedno słowo to spektrum ludzkiego doświadczenia np.: Człowiek.
Sens słów zależy od naszego poziomu.
- My, to nasza istota i przestrzeń. Wypełnienia to przyzwyczajenia. Cośmy
potworzyli to mamy, nasze bogactwo w obszarze energetycznym.
- Emocje – wysyłanie negatywnych energii, system to wykorzystuje do ustawień
byśmy się wzajemnie niszczyli
- Teraz jest walka na energie. Bóg wszystko widzi, bo każda cząstka nas jest w
Nim zawarta. Każda myśl, spojrzenie, wszystko, co było knuciem niewłaściwości
przyjdzie po śmierci i o sobie przypomni. My nie możemy żyć iluzją ( np. niektórzy
katolicy). Trzeba się przyznać, że się namieszało i powoli trzeba to nadrabiać,
choć zajmie to lata robić. Nie zabijać cząstek Boga w nas.
Święty ma być w radości w wibracji wewnętrznej, bo tworzy kanał i sam cieszy się
z tego, co jest, produkuje światełko, kanał, więc schodzą też siły średnie, czasem
z wyższego poziomu i wzmacniają go.
Są prawdy, ale żeby je wcielać to trzeba wejść w doświadczenie, po to jest
wzrastanie od „pokochania siebie po ….”, poprzez opiekę, troskę, miłość,
zrozumienie dojść do miłosierdzia. Miłosierdzie musi być pełne, bo wtedy to
czujesz w sobie i wszędzie. Dokąd nie ma pełnego miłosierdzia, to jest
naprowadzanie by w to wierzyć i zastosować tą wiedzę w życiu, żeby nie bić sobie
punktów ujemnych.
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Warsztaty 7/8 maja 2011 Rusinowice
- Przyszła gęstość. Nie może być zagęszczenia energii (podczas działań) jak nie
mamy uruchomionej woli, pewności tego działania. Jest tu mnóstwo Robotów
Duchowych. Ale Roboty Duchowe to nie jest pustka. Robot Duchowy, jak jest
wstawiony, to taka poczekalnia, która po części zahacza o istotę, która jest u góry.
My przyjmujemy założenie, że to, co jest w lustrze, to jest to, co istnieje.
Natomiast jak przychodzi Ojciec, to widzi nie to, co my widzimy – to ubranie nie ma
dla Niego znaczenia. Po człowieku i ubraniu widać kaliber tej ludzkiej istoty. Ojciec
widzi wszystko to, cośmy od chwili urodzenia stworzyli – każdą myśl, każde słowo,
każdy czyn, związki z ludźmi, meblami, zwierzętami, wszystko to, co nas budowało,
toczący się i zapisany film. Wszystko to żyje, jak były sceny skończone, to one są
skończone, ale można je rozwijać (wracając myślami). To wszystko, co było jest w
człowieku.
Na skali Światłości i Ciemności sprawdzamy, co go wypełnia, czyli te różne
sceny, to, co go tworzyło, bo jest to kwestia przyzwyczajeń, to, czym jest wypełniony
wynika najczęściej z ustawień, z tego, co przeżywał, zrobił, co myślał – a to są
ustawienia, to funkcjonuje. Teraz my na podstawie tych ustawień, tego cośmy
przeżyli, wypełniani jesteśmy albo światłem, albo ciemnością i ich proporcjami.
Dlatego na tej skali sprawdzamy, co było w życiu, czy poszliśmy do przodu czy nie
(większość z nas poszła do przodu).
Okazuje się, że ustawienia można wykasować. Wypełnień nie
zniszczymy, bo to jest pamięć, chwile, to konkretne, co nas z kimś łączyło, to jest
jakby koniec, ale rusztowanie da się zdjąć. To, co się dzieje tutaj, w czasie tych
ustawień sprawia, że przy jednym działaniu kasowane jest wszystko, co w człowieku
było, ale wynika to z mocy, czyli żeby dojść do ustawień już można było skasować
wszystkie obciążenia Karmiczne, wszystkie cienie, cienie przeszłości. Cienie
przeszłości trzymają ustawienia. Cienie przeszłości są aktywne przede wszystkim w
tym życiu. Jeśli skasujemy ustawienia, człowiek nagle nie jest przymuszony do
utrzymywania tego starego schematu. Jeśli żyjemy przeszłością, a nie marzeniami, to
może się jednak to wszystko odtwarzać, bo sceny są zapisane w Bogu, tego nie
zniszczymy, ale przez ustawienia, jakie go łączyły z tym światem i oddanie Bogu
sprawisz, że On (uzdrawiany) dużo więcej może ze sobą zrobić. Jednakże nie
można tego robić bez miłosierdzia. Ważne jest, że został otworzony kanał, ale
to, że dzisiaj będziemy mogli to zrobić nie oznacza, że będziemy mogli zrobić to jutro,
bo jak jesteśmy razem to jest większa moc. Ci, co zaczną żyć problemami stoczą się i
stracą moc. Jak robimy te ustawienia to ściągamy z człowieka wszystko to, co było,
na dodatek jak on wchodzi w swoją przestrzeń i wypowie swoje imię
(wpłynąć by to zrobił) to nagle zmienia się ta przestrzeń w jakichś pasmach i on
zapisuje się w nowych ustawieniach, czyli jakby nasi mieli możliwość wpływania na to
wszystko.
Jak się wprowadza niebo, czyli oddaje człowieka Bogu, czy robi te
ustawienia to tyczy się to także przestrzeni i tylko podpowiedzieć człowiekowi, w jaki
sposób ma się tu utrzymać, w swych marzeniach o przyszłości..
Czym innym jest działanie uzdrawiające, które musi po tym oddzielnie lecieć.
Działanie to może zrobić ten, kto jest silny, kto ma moc.
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- Każdy z nas ma swoja kopułę (to, co w nas siedzi) to jest widoczne przez OJCA, Jak
On przychodzi nie widzi tylko jednego elementu. My jesteśmy tutaj zbiorczy. Kiedyś
mówiliśmy o łączeniu się z Istotami Lustrzanymi na tym fizycznym poziomie,
dzięki czemu ściągamy informacje. My jesteśmy takim konglomeratem tzn., że Duch
ma wiele Dusz, Dusza ma jedno ciało, ale może mieć wiele istnień. My tu, ciało
fizyczne, jak budzimy się w świadomości, otwieramy oczy na poziomie Duszy,
możemy wchodzić w te obszary i np. padać w nocy. (rano wstajemy zmęczeni), bo
budzimy się półświadomi na poziomie Duszy, ale Dusza niekoniecznie może mieć
jedno ciało fizyczne i jak budzimy się w Duszy i na innej planecie narozrabialiśmy to
nas tu „przenicują”
Tymczasem my budzimy się na poziomie Ducha, to jest podstawa, a Duch ma
wiele Dusz i to wszystko się budzi i można w pewnym zakresie zintegrować się.
Gdybyśmy mieli świadomość tego, to byśmy wspólnie pracowali (z innymi duszami
naszego Ducha).
Sprawdzać:
- ile istot fizycznych, duszebnych istnieje u naszego Ducha
O tym nie należy mówić innym, ale trzeba sprawdzać u siebie i innych, bo
czasem jest tak, że nie osiągniemy efektu oczyszczania bez działania na innych ludzi.
Należy wyczyścić przestrzeń, ludzi, z którymi się łączą przez linie wymiarowe
(koledzy, rodzina znieprawieni oddziaływają negatywnie). Jak zaczyna się praca
duchowa, to my budząc się na wyższym poziomie, silnie tutaj łączymy się z czymś, co
idzie, bo idzie cały czas, tylko my wreszcie zaczynamy odczuwać. Dopiero po tych
wszystkich działaniach ten człowiek zaczyna się zmieniać.
- Na innych Planetach czas nie istnieje - to zabawa w ruch.
Przekaz Katowice 09.04.2011 - Ustawienia
Komentarz Zbyszka: Trzeba się zintegrować. Sprawdzać, na jakim poziomie już
potrafimy wpływać na siebie. Jeśli to tylko ta Rzeczywistość, to trzeba tu siebie
naprawiać, jak na poziomie duszebnym tzn. mamy wpływ na jakieś istnienia i jest
komunikacja z „czymś tam” – może być pozytywna lub negatywna, ale to nie ma
znaczenia, to jest, ale z poziomu Ducha mamy wejść w całość. Nie skupiamy się tylko
na sobie, ale na całości, na reszcie tych istot, bo to wszystko jesteś Ty, a więc trzeba
o to dbać. Jak się budzimy na poziomie Ducha Całości, wtedy może się okazać, że ty
i on to jedno i to samo, a na poziomie Ojca, że to wszystko, co jest, to jedno i to
samo.
- Jak moja inna fizyczność, która gdzieś istnieje, jest zła i własny Duch nasyła karę,
to za pośrednictwem Duszy ja z ta istotą jestem po części związany i przez linie
wymiarowe (jak nad sobą pracują) część do mnie tego przychodzi i to samo we mnie
zaczyna się odtwarzać – i to niektórzy ujmują jako choroby Karmiczne. To nie
choroby Karmiczne, tylko istniejące w jednym czasie – czyli istniejące moje alter ego
gdzieś silnie promieniuje i tu potrafi przenikać.
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- By to odczuć, by chcieć, by innym było dobrze, to najpierw trzeba pokochać siebie,
potem się zintegrować na najwyższym poziomie i wtedy czujemy, że my, a ktoś to
jedno i to samo. Trzeba zintegrować się w całości, a zacząć to musimy od
zmiany ustawień na tym poziomie, żeby mieć szybszy dostęp do całości. W
przypadku innych ludzi zmiany ustawień nie zawsze można dokonać, bo
człowiek ten działa w PWW i dokonuje wyborów zgodnie z przyzwyczajeniami. Trzeba
na zmiany być przygotowanym, trzeba wypełnić się światłem, stworzyć nową,
energetyczną formułę, zacząć od pokochania siebie do …., a światło to poziom
wejścia w Miłosierdzie. Światło płynie z DNA, płynie przez nas, wspomaga nas, bo nie
jest sztucznie wytworzone, tylko płynie samoistnie. Jest jedno działanie, które
zmienia przestrzeń i człowieka. Takie oddziaływanie dotyczy też osób w tle
uzdrawianych.
- Istnieje 16 poziomów Prawa – sprawdzamy, z którego działamy i na którym jest
zapis
- Jest 16 poziomów Życia – skala ta sama, zadziałanie z 16 poziomu prawa nie
oznacza, że życie będzie też na tym poziomie.
Sprawdzać:
- na którym poziomie uruchomiliśmy życie
Jest 12 poziomów duchowych (po wejściu w świat astralny)
Jest: 8 poziomów gęstości – zagęszczenie gromadzenia energii
7 poziomów woli
8 poziomów głębi – gęstości energii
Jest 5 elementów mocy sprawczej–nią posługują się Arlonowie (patrz Katowice 9.04)
Poziomy gęstości energii i parametr energetyczny jest bardzo ważny, większa
moc duchowa pozwala wejść w głębszy poziom gęstości. Gęstość to poziomowanie i
pionowanie.
Choroby mają poziomy głębi. Działaniem trzeba wejść z większego poziomu
głębi niż choroba, żeby zwiększyć skuteczność, czyli uruchomić Moc Duchową i
Energetyczną. Są to stany, w które możemy wejść, (ale w radości i pokochaniu
drugiego człowieka).
Jak my wzrastamy w Duchu Świętym to pracujemy w radości, niczego się nie
boimy i uruchamiamy wolę do działań. Trzeba zaliczyć techniki do współtworzenia z
drugim człowiekiem, a to wszystko to jest odnajdywanie się we własnym Duchu. By
w budzeniu się dać sobie radę, trzeba odebrać właściwe sygnały, ustawić całą swoją
istotę i odczuć, że jestem Bogiem w swojej przestrzeni i powoli realizować swoje
cele. Szacunek dla człowieka musi być totalny, nie ma ocen tylko poznanie
prawdy i zrozumienie. Musimy obudzić się w Duchu, by to wszystko przeniknąć i
utrzymać.
To, do czego dążymy to przewaga Ducha nad materią. Duch działa nie
tylko na ciało, ale i na przestrzeń życiową. Dlatego mamy poziomy wiary,
samorealizacji i spełniania się. Jak budzisz się w Duchu, więc musisz całkowicie
zintegrować się dla Świata, poprawić całego siebie, żeby resztę za sobą pociągnąć,
by było szczęście, radość. Ta świadomość doprowadzi do zniknięcia granic, ale musi
być świadomość narodów.
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- Poziomy gęstości można sprawdzać na skali zdrowia (od powietrza do ognia życia).
Gdy sięgasz po gęstość głębszą od głębi choroby, to zdrowienie leci cały czas
(ale trzeba być w pewności).
- Miłosierdzie to miłość do samego siebie – rozumiesz ten mechanizm tzn. dążysz.
- Nasza droga to Droga Otwartego Serca. Jest 6 dróg do działań. Sprawdzać poziom
głębi w zagęszczaniu energii.
- Jest 8 poziomów gęstości – życia i energii. Głębia to coś innego
- Z gęstością jest ściśle związana WOLA. Wola jest elementem mocy sprawczej.
- Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że wszystko to, o czym tu mówimy jest na
początku dla nas niebezpieczne, wiec to odrzucamy. Słuchamy, mówimy, ale w
środku nie chcemy zmian, myślimy by samo się stało, bo do zmian nie jesteśmy
jeszcze zdolni. To wszystko zabija umysł, ego, budzi się w nas lęk, bo się czegoś
pozbawiamy. Dlatego trzeba się budować.
- 5 elementów siły sprawczej – Katowice 09.04.2011
- Moc działa jak jest podjęta decyzja, czyli z poziomu Prawa zapisałeś, nie
odwołuj. Wyjść z poziomu dokonywania wyborów, wejść w pewność (wybory są
dobre jako plan do podjęcia decyzji).
- Mocą psychiczną posługują się kreatorzy 90-100%, ale po pozostałe elementy
sięgają systemem za pomocą ludzi trzymających całość w szachu.
- Białe Jajo – człowiek w Jaju otoczony energią jest odcięty od dopływu zła. Jajo to
własne serce. Trzeba osiągnąć dużą moc, by jak najwięcej tu umieścić. W tym
ustawić całość, także własną przestrzeń życiową pod sny (Boga lub Ciemnych)
- Pracując nad zmianami w sobie przez budzenie się, najpierw są zmiany
programowe, potem budzimy się w świetle i wtedy rozumiemy, że sami posłaliśmy
się do tej roboty.
Żeby ta Moc Duchowa w nas wzrastała, żeby ja przepracować musimy zapanować
nad emocjami pod kątem serca, bo serce emocje zamienia w uczucia i tu je otwiera
(nie ma niechęci do drugiego człowieka). Nie człowiek mnie rani tylko jego
zagubienie lub zło i chcę wszystko nim naprawić.
Umysł zaprogramować, by stał się logiczny. Umysł programuje się
świadomością. Niskie wibracje do jakiegoś poziomu to iluzja i każdy z nas żyje
informacjami, ustawieniami, które nigdy by nie powstały, gdyby była wyższa
wibracja, bo byśmy inaczej postrzegali. Czyli umysł musi być podporządkowany
świadomości, czyli jestem teraz z włączoną świadomością i jestem teraz po stronie
Ducha i uruchamiam Wolę.
I umysł i świadomość może uruchomić Wolę, bo to jest przecież Dusza,
wszystko tylko zależy, która jej część. Umysł naprawdę to program, ale potrafi być
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taki silny, że zdominuje pozostałe systemy. Ale te programy są potrzebne, bo to
umysł łączy się z całym ciałem poprzez pole eteryczne i zawiaduje całą ludzką
fizycznością, a świat jest zorientowany na ludzką fizyczność (dobrze się ubierz, kult
młodości itd.). To kult ciała fizycznego (młodość ma inne cudowne rzeczy, ale nie
może przewodzić). Jak świadomość podporządkowuje sobie umysł, to nagle wszystko
widzisz, a umysł jako program działa w tle, nie przejmujesz się chorobami i innymi
rzeczami, bo umysł jako logika wszystkim zawiaduje.
Natomiast podświadomość to tylko zbiór danych, to są ustawienia na
poziomie emocjonalnym i baza informacyjna. Świadomość ma dostęp do bazy
informacyjnej, umysł nie, bo umysł z mózgiem jest tylko związany. Jak mózg usycha,
to chemiczna baza danych umiera. Świadomość dosięga całej bazy danych
Bogów. Jak świadomość podporządkowuje ciało to jest inny rodzaj woli, bo tu
zaczyna się budzić ludzka czysta wola, tu rodzi się chęć doświadczania cudu istnienia.
Natomiast Umysł też potrafi się wola posłużyć np. zawziętością, mściwością, zawiścią
i innymi rzeczami. Ale tak czy inaczej wola to wola, jedno albo drugie tym rządzi.
Człowiekiem też świadomość, albo umysł rządzi, naszym sercem i emocjami
też. Wola też, bo na poziomie woli kończy się Dusza. Jeśli ktoś zacznie się budzić w
Duchu, nie ma tam energii. Jest jeszcze jedno pasmo od woli po istnienie, gdzie są
cząstki energetyczne, ale zaczyna przeważać Duch.
WOLA jest stanem Dobra Woli… (Świeradów 19/20.03.2011)
- co chcę to chcę, ja podejmuję decyzję, wybór zależy ode mnie. Duch nie ma
woli, bo Duch jest we wszystkim. Po co mu wola do tego, by czegoś
doświadczać, dążyć do czegoś, jak On jest we wszystkich dążeniach i we wszystkim.
Nie potrzebuje Woli. My tu potrzebujemy woli, my ja tworzymy, a to jest iluzja. Wola
jest mechanizmem, który stwarzamy, ale dopiero wtedy, gdy zaczynamy czuć Całość.
- Powoli zaczną się zmiany. Zaczęło się uzdrawianie. To jest zabawa. Jak nie umiemy
uruchamiać gęstości to przychodzi Życie. Życie wygląda jak Nicość tylko to jest
starszy mężczyzna.
- Jak zaczynam czuć Całość, to ruch przyczyny, kierunek tendencji i Całość, to jak ja
czuję, że jestem z Całością powiązany, to chcę wprowadzić zmiany, bo wiem ile z
tego mogę „wyszarpać” dla swojego istnienia w radości i szczęściu.
- Wola musi być. Woli nie ma ktoś, kto nie jest Rycerzem. Im jesteś mocniejszym
Rycerzem (nie ma znaczenia czy biała czy czarna szabla) to tym bardziej chcesz
(wola). Dlatego trzeba się wyrwać z zaciemnienia energetycznego i odczuć to
wszystko, ale musimy wiedzieć, o jakie elementy chodzi, czyli parametr Duchowy
(wiemy jak wzrastać) zagęścimy parametr energetyczny i zaczną się zmiany.
- Coś nas grzało tutaj – niedefiniowalna, słabo odczuwalna przyszłość
- Skala poziomów duchowych (Harmonii)– z piramidami Katowice 09.04.2011
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Sprawdzać:
W ilu % żyję Snem Ojca…
….czyli tak naprawdę snem własnego Ducha. Nie mówimy o Bogu - bo może być
z jednej lub drugiej przestrzeni – tylko mówimy o Ojcu, który jest jeden.
Jak czujesz Ojca, w ilu % Go odczuwasz - poznasz całą prawdę o sobie. Porównać
odczucia Jezusa (jako 100%) ze swoimi i już wiemy, co mamy do nadrobienia.
Kto Ojca nie czuje, nie czuje potrzeby bycia szczęśliwym, nie czuje wsparcia Sił
Wyższych, nie czuje własnej mocy. Ponieważ takie odczucie musi się w człowieku
gdzieś tlić, to z reguły nie idzie do Ojca, a do Boga po drugiej stronie i wtedy tez
czuje wsparcie tych sił, systemu. Za to płaci wypełnieniem Duszy, czym innym
(ciemnością) i nie jest to wówczas dobre.
My ćwiczymy odczucie Ojca przez odczuwanie tego w drugich ludziach (jedna
droga) i poprzez czucie ludzi wiedząc, że są cząstką Ojca, – czyli nas (druga droga).
To jak wchodzimy w działanie duchowe, idziemy przez Macierz, Ducha
Świętego, DNA do Ducha Całości, do Boga (jedną i drugą stroną) nie ma znaczenia
sposób, a w modlitwach i scenach, które nam podpowiadają są właśnie na to
naprowadzeniem. Mówimy o tych, co chcą działać na rzecz siebie, – czyli innych, bo
to jest jedno.
„Musisz wyznać wszystkie grzechy przed Bogiem, (czyli niepoprawności, Bóg –
grzechy, Ojciec – brak grzechu. Ale by dotrzeć do Ojca i zrozumieć, że nie było
grzechu, najpierw trzeba „zaliczyć” Boga i grzechy, czyli wszystko naprawić i
naprawiać. Bóg stworzył wszystko w Oceanie Ducha Świętego, tj.
energetycznie. Jak zrozumiesz pewne rzeczy energetyczne, to ponosisz tego
konsekwencje, natomiast w Ojcu jest wszystko i Jemu jest wszystko jedno, jaki
jesteś, ale jak Ty przynależysz innemu Bogu, gdzieś się zatrzymujesz, do Ojca
dotrzeć nie potrafisz – to Twój problem) i prosić o ich wymazanie. A gdy stanie się
Światłość Twój cień odejdzie raz na zawsze i staniesz się wielkim w Twej posłudze na
rzecz innych, mniej doświadczonych, mniej rozumnych, mniej mocnych, tych
będących dalej od Ojca, pozostających (a my ich oceniamy, choć sami nie jesteśmy
silni). Wtedy Twoje imię zajaśnieje na naszym firmamencie i zostaniesz przyjęty do
kręgu Białych Braci, jako ten, co po Białym Ogniu chodzi, a twoje imię to Jezus
(Jezus to jedno imię wielu). Módl się by tak się stało i być lud swój wywiódł z niewoli
(jak stajesz się Rycerzem, to przyjmujesz to jedno imię).
Ażeby sprawdzić, czy idziemy ku temu, Góra dała 3 skale wynikające ze
zrozumienia. Mamy je rozbudowane tam, gdzie skale masek, ale ogólnie sprawdzamy
charakter czynu, żeby się uczyć, czy to, co robimy, do czego zmierzamy jest
właściwe, czy jest w prawdzie dla ludzi, dla Boga, dla Całości czy tez
sprzeniewierzeniem się temu.
W innym odczycie możemy sprawdzać to, co Góra mówi, – jakie jest odczucie
Boga w nas, bo jak Boga przy sobie czujesz, wtedy, kiedy pracujesz nad sobą – to
jak możesz myślą, słowem i czynem wystąpić przeciwko sobie i przeciwko drugiemu
człowiekowi albo drugiemu człowiekowi i sobie, jeśli odczuwasz już świętość? To jest
niemożliwe, jeśli masz otwarte serce.
Sprawdzaj:
Jakie jest odczucie Boga w nas ….%
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Jeśli sam jestem szczęśliwy, to dążę, by to spotkało innych. Działać na rzecz innych
jest OK, ale sprzedawać usługę (bioenergoterapeuci), a dbać o to, by wzrastali i było
im dobrze to dwie różne rzeczy. Jeśli to jest usługa zabarwiona pewnym egoizmem,
nie ma otwarcia się na nasze przestrzenie duchowe, nie ma wykasowania różnych
negatywów i nie ma uczciwego uzdrawiania. Jeśli w 90% ludzie są dla mnie, to
zło idzie ze mnie, jeśli w 90% ja jestem dla ludzi – to jestem świętym
mianowanym. Ten sam odczyt tyczy Całości, czyli: przedmiotów, zwierząt itd. (też
90% i 10%)
- My pracując nad sobą mamy możliwość wzrostu, człowiek na tym poziomie ma
ciało fizyczne, a ono ma pewne ograniczenia. Dopóki istniejemy tu, nie można
przekroczyć 8-mego poziomu głębi przy otwartych oczach, ale w chwili szczególnej
możemy wejść głębiej. To samo jest w piramidzie – 8 poziomów wejścia i zejścia. Ale
jak schodzę w posłudze, czyli Naszym Duchu, to Oni to nazywają „zapanowaniem
nad życiem” po naszej stronie. Tu można sprawdzić nasz poziom głębi i bez względu
na to, z jakiej mocy korzystamy, poziom (6) i (7) oznacza panowanie nad życiem, ale
jak dojdzie do poziomu (8) i schodzi - to panowanie nad Całością (na pierwszy z
powrotem).
- Woli jest 7 poziomów. Trzeba zrobić wszystko, prosić Górę o wsparcie, by ja
uruchomili, by z poziomu Duszy, czyli mnie to działanie miało miejsce (my tu
jesteśmy Duszą). Niektórzy z nas chcą, by innym było dobrze, ale nie lepiej niż nam > czyli brak pokochania drugiego człowieka i nie ma współodczuwania,
współtworzenia, miłosierdzia. To wychodzi prawda o nas samych, brak pełnego
otwarcia serca. Jak odczuwasz Ojca to tak nie działasz. Zmienić to można przez
pokochanie siebie. Trzeba zobaczyć skrzydła w drugim człowieku, żeby komunikować
się z jego Duchem, potem Siłą Wyższą, a na końcu ujrzysz siebie w drugim
człowieku, ale możesz to zastosować wtedy, gdy siebie kochasz, cenisz. Jeśli nie jest
się zadowolonym z własnego życia, to jak można chcieć by innym było lepiej? Ale jak
czujesz, że idziesz właściwą drogą, to zależy Ci na tym, by wszystkim było dobrze.
- Niebędący dla Całości w 90% podporządkowują sobie innych.
- Na Skali Harmonii (najnowsza z nr 23) sprawdzamy czy to, co sobie wyobrażam
jest sterowane przez świadomość (np. jak wygląda Opiekun, co mnie czeka, jak
rozwiązać jakiś problem – patrz samowidzenie Katowice 09.04.2011 i skala harmonii.
Na tej skali na poziomie (9) – graniczny, może istnieć Matryca lub Macierz, bo tam
istnieje zapis wszystkiego, co jest - tu jest, ale nieżywe. Ktoś musi stąd wyciągnąć,
czyli Stwórca i z tego stworzyć coś, co istnieje i powielić. Tu jest wszystko możliwe,
ale co stąd zaczerpniemy, na niższych poziomach nadamy temu życie.
Macierz należała do Argonów, bo tu stworzyli zapis wszystkiego – wzór
człowieka, zwierząt itd.
- Dla nas do przebywania jest jedynie poziom duchowy.
- Bóg to Bóg Twórca. Ci, co mówią o Monadach – to o Bogu Twórcy. O Ojcu mówił
tylko Jezus.
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- Bez Woli, bez widzenia nie ma pracy nad sobą, bo nie ma scen, nie ma niczego. Jak
uruchomiliśmy wyobraźnię na poziomie świadomości – to zaczyna być rozumienie.
- Umysł korzysta z widzenia przeszłości i te elementy ustawia sobie jak chce.
- Marzenia nie utrzymamy, jeśli nie jest to zgodne z wola Ducha, bo będzie
tylko chceniem – a to nie jest kreacja. Czyli marzenia muszą być zgodne z wola
ducha, wtedy mogą tam żyć.
- Technika obsługi Orina jest prosta, ale zależy od nas. Jak wolę żyć problemami,
słabościami, napastowaniem innych, litością – to nie ma woli by zadziałał.
Orin działa totalnie. Jak my chcemy, żeby zadziałał, wszystko zmienia, całe
ustawienie w człowieku, uruchamia wiele rzeczy, podpina pod pasma Jezusowe w
Oceanie Ducha Świętego tak, że rozmawia się tylko z nim. Jest silne działanie, nawet
przy uzdrawianiu, On zaczyna promieniować (przed nim powstaje światło). Ale jak
nie wierzę, tzn. nie chcę żeby zadziałał – to nie zadziała.
- Głód mocy i autorytetu jest do tego, by wykorzystywać innych do tego, co sam
mogę zrobić.
Modlitwa 1
Modlitwa będzie techniczna. Ci, którzy nad sobą nie pracują, gubią się i z tego nie
skorzystają – ich wybór. To brak pracy nad miłosierdziem, nad szczęściem własnym i
innych. Pozwalamy by stało się to, co miało się stać. Przychodzi Ojciec i nam się
przygląda. Jesteśmy jakby w niszy i tu wlewa się woda, ocean sił duchowych, martwe
życie, czyli zapisy pewnej poprawności. Uruchamiają coś, byśmy mieli moc do
kroczenia własna drogą i by mieć wsparcie Sił Wyższych, działać pod ich auspicjami.
Wzrasta w nas siła kreatywna.
Jest w nas coś cudownego (cudownie poprawnego) co nasze błędy, nasze
ludzkie dążenia powoli sprowadzi na właściwą drogę. Boga będziemy odczuwać przy
sobie. W relacjach z innymi ludźmi, rzeczami Bóg przy nas stoi i obserwuje. Nie ma
udawania, że jesteśmy czyści jak nimi nie jesteśmy. Bóg wszystko widzi, uczestniczy
w każdej naszej myśli, słowie i czynie. Budujemy się ze światła, prosimy o to by nas
prowadził.
Pytanie do nas: o co teraz prosicie?
Głos: o moc cudownych zmian, czy chcecie zmian? No pewno (głos wśród nas)
Biali Bracia cieszą się, bo cos w nas się budzi i jakieś energie z ich świata
zaczynają do nas przenikać. Dają nam jakieś dary (nie artefakty), a rzeczy nam
potrzebne. Teraz są różne sceny, jak byśmy wypełniali się tym, czym już jesteśmy
wypełnieni, ale czego nie odczuwamy. Zaczynamy czuć głębiej nie tylko, co w nas,
ale i poza nami, stajemy się pełniejsi, odbieramy sygnały z całej przestrzeni.
Czuj, pozwól, by Twoje emocjonalne ciało przestało dominować na poziomie
Matrycy – tylko stało się poświatą, która jest ze wszystkim, ponieważ myślą, emocja
jesteś ze wszystkim związany.
Gdy zabijesz w sobie nienawiść ta poświata jest wszędzie (nie ma
skondensowanej energii w brzuchu) i dostarcza podstaw informacyjnych i ty się w
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całości dobrze odnajdziesz. Ojciec stworzył wir, idzie gęstnienie. Pewne osoby
zbłądziły i zostaną odsunięte. Ci, którzy pracują nad sobą muszą dostać wsparcie.
Będzie to bolesne, bo wymaga przemian nie tylko fizycznych, ale i nowych ustawień
w życiu, które na początek są zaburzeniami. Gdy My się zmieniamy, musi zmienić się
nasza przestrzeń.
Z naszych piersi (mostek) wychodzi jakieś paskudztwo, coś co na nas
żerowało. Jest to żywe. Oczyszczamy się. To wykorzystywało nas i manipulowało
nami. Oczyszczamy się, byśmy byli wypełnieni tylko sobą i oddechem Ojca, Jego
spojrzeniem, Jego energią. To jest jakby implant duchowy, który do pewnego
poziomu był nam potrzebny. Skupić się na Ogniu Własnej Świadomości, to punkt
zbiegający się w środku czoła, odczuwamy to jako promieniujące czoło. Uchwycić ten
punkt i zgnieść jak pestkę. Zgniecenie świadomości (punktu) spowodowało, że cos w
nas ginie, rozpada się. To „coś” nie przypuszczało, że człowiek obudzi się w pełni i
jego („cosia”) idee nie są już do przyjęcia.
Pełność w nas będzie, gdy odczujemy Krzyż – symbol Jezusa, kiedy odczujemy
w sobie moc działającego Chrystusa. Kiedy pojawia się Krzyż lub dzisiaj (mówią), się
staje człowiek powiązany z Jezusem i słyszy jego głos, a słyszy „chodźcie do Domu
mego i ja Was nauczę.
Widzimy siebie z różnych perspektyw, bo to potrzebne do zmian. Mówią:
zacznij żyć, rób, żyj, bo wszystko już jest dostępne. Idzie zagęszczenie, to proces.
Nasze ciała oglądane z góry, stają się prawdziwe, pełniejsze, jakby były naprawiane,
zaczęły pierwszy raz poprawnie żyć sobą. Jakby były połączone pod inne wymiary,
inne istnienia. Wykorzystywano je do tego, by przez blokady nie pozwalały nam się
właściwie odnajdować, a przez to nie mogliśmy być w pełni obudzonymi. Ciała
zaczynają być czyste, być sobą bez balastu, który w nas umieszczono.
Gęstość, która była w kościach, wypełnia nasze ciała. W mózgu jest kula
światła i ustawia, zagęszcza mózg – jest to energetyczno-duchowe i duchowoenergetyczne (dotychczas tylko energetyczne). Budzi się to, co właściwe (zapis w
miejsce tego, co wyszło). Jest wlewany w nas Ocean Ducha Św. Jak czujemy, że
jesteśmy z Oceanem Ducha Świętego jednym, to nic złego nie mogą nam zrobić
(atak z przestrzeni, a przestrzeń w ODŚw.) Czuj jedność, czuj, że On cię wypełnia.
Oriny zaczynają świecić, krążą wokół nas, czyszczą nas.
Mówią, że jesteśmy gotowi do wszystkich działań na poziomie Ducha, energii,
ale nie materii, bo do tego trzeba być duchowo czystym. Tylko czysty Duch jest w
stanie zapanować nad materią. Mówią „ten, który nad sobą pracuje, zdobędzie szlify
anielskie, patrz na Jezusa i bierz z Niego przykład” (On funkcjonował na poziomie
Anioła jak rozkładał ręce).
Stań się dla siebie Bogiem, a zrozumiesz, co to znaczy – w kwestii Anioła. Bóg
to jest czystość: w mowie, myśli i czynie. Bóg to jest odczucie jedności z wszystkimi
swoimi cząstkami. Bóg to jest Twoje imię, Bóg to imię wielu. Odczuj, co by Bóg na
Twoim miejscu zrobił, a pojmiesz, czego nie potrafisz i dzięki temu, jak wiesz co jest
przeszkodą, możesz to zmienić, możesz zażądać od siebie samego by Duch i Życie się
uruchomiło, a to oznacza, że sekrety są w nas do odtworzenia: chcesz – masz,
dążysz – otrzymasz. Pokazują wór Mikołaja: bierz, co chcesz.

„Idźcie i nauczajcie, że Bóg istnieje.”
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Nauczanie to - to nie klepanie wyuczonych słów, tylko otwarcie rąk i pozwalanie na
to, by moc, która się w nas wyraziła, zmieniła ten świat. Nauczacie, bowiem poprzez
ruch własnej przyczyny, czyli poprzez to po cośmy tu przyszli. My zaczynamy być
celem i ten cel zaczyna się realizować
To, co płynie w nas to Ogień Zmian – zejście Nieba w życie różnych ludzi,
Biały Ogień. Jakbyśmy stawali się wszystko-pełni, jest spokój i moc. Ta moc niepokoi,
bo nie osiągnęliśmy jeszcze poziomu pewności i nie potrafimy skorzystać z tej mocy.
Góra mówi możecie, tylko się uczcie, tylko uwierzcie.
Orin wnika w nas.
Teraz odnaleźliśmy się w Oceanie Ducha Św. i stanowimy z nim jedność w
odczuwaniu. Energia, która nas przenika, będzie przenikać tych ludzi, na których
będziemy działać. A ponieważ my tu już obudziliśmy się, możemy zechcieć, by nasza
świadomość uruchomiła w nich to, co najlepsze, bo my już tym jesteśmy, my już
jesteśmy ich przyszłością, nadzieją radością, czyli cząstkami Oceanu Ducha Świętego,
który tam potrafi się inaczej zamanifestować, zmienić.
„Idźcie i czyńcie, a będziecie w radości” – z tych zmian, które będziemy
wprowadzać u innych.
Naszą największą nagrodą ma być radość innych ludzi. Mamy się bawić.
Proces w nas będzie trwał…….
Koniec modlitwy 1
Modlitwa 2
Nasze dotychczasowe życie poświęciliśmy na fizyczność (jedzenie, ubieranie)
ono nas pochłonęło, ogłupiło, odcięło nas od nas, od własnego postrzegania nas.
Teraz ciało znika, nie wiemy, co mamy robić- to jest pierwsza droga do Boga –
obserwacja pozbawiona czasu, napięcia, zależności, które wymuszano z poziomu
ciała fizycznego i energetycznego. Przestańmy zwracać uwagę na ciało, na
energetykę, ponieważ wypełnieni jesteśmy Duchem Świętym, pozwólmy, by
Chrystus, czyli my tutaj, zawłaszczył sobie duchowe energie, by ciało i energie były
własnością Ducha, a nie odwrotnie. Oddajemy to Duchowi, a on wie, co z tym zrobić
(nakarmi, przytuli i zatroszczy się i podpowie jak przetrwać).
Pamiętaj Duch to Ty. Gdy na czubku głowy widzisz plan Miasta Zwycięstwa, Ty
już jesteś tam obecny, więc czas najwyższy, byś tam wszedł i przestał zamartwiać się
ta Rzeczywistością. To nie są przeszkody, to pyłek, który rani oczy. Wyczyść te oczy i
obiektywnie, obserwacyjnie spójrz na Całość. W Mieście Zwycięstwa była tylko jedna
osoba i jedno zwierzę a dziś tam widać malutkich ludzi (tam jest tron Zeusa)
Ojciec Wszechrzeczy jest tak ogromny, że osobowo Go nie widać, ale On jest.
Nie zmierzy Go ludzka miara. Ty musisz „wyrwać” ten fragment Jego, który do Ciebie
przemówi na Twoim poziomie. Przyjdzie do Ciebie jako chłopiec, orzeł, Druid,
przyjdzie do Ciebie sam, byłeś był w jego wibracjach.
Dziecko w piaskownicy buduje zamki z suchego piasku, ale ono wkrótce poleje
piasek wodą, a ta woda jest Strumień Życia, który przenika wszystko. Choć był on w
nas zawarty, to było go mało, bo mało go jest tam, gdzie nie ma światła.
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Teraz idziemy do Zdroju, do Ojca i zanurzamy ręce w tym Strumieniu,
wypełniamy się tak, że gdy je wyciągniemy i włożymy w drugiego człowieka to
zagęszczenie będzie tak duże, że tylko mówimy, co ma być zdrowe. Gdzie będzie to
włożone właściwie, to Strumień sam będzie przyspieszał i wszystko naprawiał.
Teraz zmówmy wewnętrzna modlitwę o błogosławieństwo Boże. Przejście tego
progu jest sekretne, wiąże się z jakimiś drzwiami w Bibliotece Wiedzy, to nie zabawa,
to wewnętrzne misterium, dotyczy obszaru nieznanego na, znajduje się w człowieku,
jak mamy serce to i pod-serce. Tam znajduje się przejście do wrót, które są w
ludziach, ale my byśmy ujęli je za nieludzkie, bo taka jest wiedza systemowa, a jest
to prawo do popełniania błędów. Sprzeniewierzanie się, czyli wybór PTP to
jedno, ale Prawo do Popełniania Błędów to drugie. Prawo do popełniania błędów
zawarte jest w PWW – pozwól innym istnieć, popełniać błędy, pozwól im nauczyć się,
pozwól im wzrastać. Jeśli im tego prawa nie damy, popełnimy straszliwy błąd. Jak
ochraniamy przed tym na siłę własne dzieci, kaleczymy ich. Możemy podpowiadać,
zasugerować, przedstawić całą sugestię z plusami i minusami, ale wybór ma należeć
do nich. Prawa do Popełniania Błędów nie należy (w doświadczaniu życia) kojarzyć z
niekorzystna przemianą duchową, która doprowadza do Prawa Totalnego
Podporządkowania (a my to mylimy). Niektórzy mogą być zamknięci w prawie do
popełniania błędów – wtedy w relacjach z drugim człowiekiem wytracają energię jak
w PTP.
Mówią, byśmy zrozumieli, że kiedy powstaje ciśnienie po sumieniu, to Bóg się
śmieje, (bo dzięki temu wzrastamy) – „pamiętaj, jeszcze mi raz popełnisz błąd”.
Nie martw się, gdy ktoś popełnia błędy, ale gdy się w tym gubi (wtedy się martw
pozytywnie, poślij mu światło, by wybrał własna drogę).
W człowieku znajduje się jakby pod-świat niespełnionych marzeń. Nie ma
znaczenia, czy one były dobre, bo to ma wymiar energetyczny, ale w człowieku jest
magiczna krainą wewnętrznego cierpienia. Ten pod-świat musi być zaakceptowany,
wiedzieć musimy, że tam były chore dążenia, czyste a niespełnione, ale nie wracajmy
do tego. W nas jest dużo, pod-światów, które nas stworzyły, a nie stanowią, to echo
naszych zmagań tam jest umiejscowione. Oddajemy to Bogu. On może to przyjąć i
wyczyścić. Ustawienia to wyczyszczenie całości, oddanie całości Bogu. Pod-światy, to
zapis tego, kim się było, jest w naszym myśleniu. To wszystko musimy oddać Bogu
nim wejdziemy do Pra-Ojca, nim staniemy przed Jego chatką i poprosimy w
modlitwie o błogosławieństwo dla nas. Poprośmy by zdjęli z nas krzyż, który
dźwigamy i nawet o tym nie wiemy. Jesteśmy jakby w Wieczerniku, jest Jezus, każdy
wchodzi w zadumę, zatapia się w modlitwie, oddaje każdą cząstkę siebie znanego i
nieznanego do poziomu Ducha czy Ducha Całości ze wszystkimi naszymi
ustawieniami, ciałami, duszami, prosimy Boga, by to pobłogosławił swoją obecnością.
Każdy robi z siebie balonik i odsyła w światełku Bogu, czyli modlitwa kamienia „o to
Cię Boże proszę” sprecyzowana. Kiedyś będziemy się cieszyć, że prosimy nic nie
zakładając, że powiemy – oto Cię Boże proszę, a On się ucieszy, że Go prosimy.
Teraz prosimy o błogosławieństwo dla każdej cząstki naszej Istoty, wchodzimy
wewnętrznie w najwyższy poziom świadomości, by błogosławieństwo było jak
najpełniejsze, prosimy o objawienie się Boga, o objawienie się czystości w nas –
Boże wstąp w nas, Boże weź nas w opiekę, Boże uczyń nas cudownym
dzieckiem dla innych.
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Zbyszek mówi inwokację (modlitwę Białych Braci):
„Jesteśmy prawdą, jesteśmy światłem, jesteśmy tym, co najlepsze;
Jesteśmy sensem, całego istnienia, bo w nas jest cisza milczenia.
I mamy MOC, i mamy PRAWO, i mamy chęci,
By zmieniać wszystko z dołu do góry i z góry do dołu,
Bo to, co na górze jest i na dole,
Bo to, co robimy, już jest zrobione,
Bo tam, gdzie jesteśmy, tam już byliśmy,
A gdzie nas nie ma, znów się zjawimy,
Bo nic, co jest sprzeczne, sprzecznym nie zostanie,
A co jest prawe, nie będzie wstrzymane.
Oto jest SŁOWO, oto jest MOC, oto jest SIŁA DZIAŁANIA”
te słowa podpowiadają, jakim pięknym, wspaniałym i uczynnym może być ludzki
Duch, jak cudowna i boską może być ludzka istota, człowiek, którego przeniknęło
światło.
Mówią:
„proście, a będzie wam dane, byleście nigdy nie zapomnieli, o co prosicie”.
A ciszą milczenia w modlitwie Białych Braci jest milczenie o tym, co się dla innych
zrobiło – skromność, pokora i patrzenie na Ojca – co dla innych, co dla siebie, co dla
Niego zobowiązaliśmy się czynić, na co się porwaliśmy.
Zachodzi coś nowego, tworzy się prawdziwy człowiek, to wzór nas. Skąpmy się
w świetle, by On zgodził się tu powstać, byśmy byli pełni po otwarciu oczu, byśmy
czuli, kim jesteśmy, byśmy mogli powiedzieć „ja jestem”. Potrzebne nam jest pełne
odrodzenie się w prawdzie o nas samych.
Znów Wieczernik i Ojciec – każdemu daje komunię – to przyjęcie Ducha
Świętego z poziomu Pra-Ojca. Cokolwiek się stanie to udźwigniemy.
Po przyjęciu komunii, nasze głowy się wydłużyły, to pełniejsze otwarcie się na
tamten świat. Nasza czysta świadomość będzie dbała o nas, byśmy byli
błogosławieństwem dla innych. Będziemy bomba ducho-świętą
Każdego ranka budzić się mamy ze słowami miłości na ustach, za każdym
razem, gdy otworzymy oczy wiedzieć, że Bóg podarował nam nowy dzień do
doświadczania życia, że będziemy patrzeć na wszystkich jak na aktorów na scenie i
obserwować to z dystansem. My promieniując będziemy wszystko zmieniać,
będziemy wiedzieć jak działa promieniujące w nas światło, będziemy szczęśliwi
wiedząc, co się z tymi ludźmi stanie, gdy ich obraz jest w nas. Zbijają nas w grupę
Pra-Ojca, kula światła między nami, gęstnieje, energia w kotle i ta kula to jedno. To
jest Energia Zbawienia ode złego. Chcieliście modlitwę Jezusową to dostaliście prawo
do spełniania tych słów, a mówiliśmy „Ojcze Nasz, któryś jest we mnie …..”
dostajemy moc, energię. Jak sobie przypomnimy tę scenę, to nasze ręce wyciągają
to światło, wkładają je w drugiego człowieka i cała jego przestrzeń, zbawiamy
człowieka i cała jego przestrzeń ode złego, od wszystkiego, co nieprawe i mówimy
np. zdrowe oczy (mieć tylko zapisana te scenę i to pracuje) i wszystko w nim będzie
naprawione. Światło, które ma być zbawieniem ode złego jest nam dostępne. Każdy
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miłosierny może włożyć ręce (do kuli światła lub kotła) i prosić o to by moc
towarzyszyła mu przez całe życie na potrzeby jego i bliskich – a bliscy to wszyscy,
którzy istnieją.
Tym światłem możemy odwracać bieg rzeczy. Gdy tylko wyciągniemy ręce,
będzie to kula światła. To zbawienie od niemocy, od wątpliwości. Jeśli tylko
zobaczyliśmy ręce w kuli to ten proces techniczny został w nas wkodowany.
Nie pchać nosa w nie swoje sprawy, przestać zajmować się innymi ludźmi.
Przyjmować informacje na spokojnie. Duch nam podpowie, co mamy robić w
konkretnych działaniach. By zaszły zmiany zależy to od nas. Skupmy się na tym, co
chcemy, zajmijmy się tym, co przyjemne, wtedy w nas będzie pobrzmiewać cała
wiedza o tym, co do nas dotrzeć powinno. Zniknie chaos info, bo Duch Święty, nasza
własna świadomość, korzystając z połączenia z czystą świadomością, dopuści do nas
tylko to info, które są potrzebne po to, byśmy kroczyli własna drogą.
- KONIEC –
DZIAŁANIE – sprawdzać, na którym poziomie działamy (wejście): Wola, Prawo,
Głębia i Życie. Wchodzić na maksymalne poziomy. Gdy mamy problem zwrócić się do
Ojca – „zrób wszystko, co najlepsze Ojcze”. Światło między rękami (balonik) włożyć
w człowieka, ono się rozpręża i wypełnia go całego, przenika, ustawia. Trzeba
utrzymać czystość, by działać sercem. Jak się budzę to Ocean Ducha Świętego i
wszystko w nim jest moje (być Duchem Św, być przestrzenią).
Sprawdzać: na ile osób mogę działać, gdy są obecne, a na ile na odległość
(szczególnie przy nawiedzeniach, ustawieniach).
Dokonywać zmian w przestrzeni.
Oddać Ojcu – na koniec.
Sprawdzać: ile się zapisało, zostało
W poziomie harmonii są dwa obszary – uczciwość do poziomu 9 i od poziomu
9 – dobro. Ktoś, kto kocha, kto wybaczył to współodczuwa, ten jest miłosierny –
miłość siejący. Taki człowiek wchodzi w troskę, opiekę (ale nie z pozycji ludzkiej
moralności)
UCZCIWOŚĆ – nie postąpimy do przodu ni kroku naprzód, dopóki nie będziemy
uczciwi wobec siebie samego i wobec drugiego człowieka.
Sprawdzać: na skali myśli, słowa i czyny:
czy to, co robię drugiemu człowiekowi jest uczciwe.
Jak się nie kocha drugiego człowieka, nie ma uczciwości, a za to często mówi się na
innych (za brak uczciwości u siebie) – to zejście Ducha Stwórczego z drugiej strony,
który przejmuje ta cząstkę nas, nad która nie chcemy pracować.
Punkt równowagi umożliwia bycie uczciwym. Nieuczciwego pochłania Duch
Stwórczy, (bo udajemy, że jesteśmy poprawni). Bez pracy nie osiągniemy uczciwości,
uczciwość zaczyna się od siebie. Czasem jeden czyn sprawia, że zmieniamy swoje
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przeznaczenie, potrafi wszystko przekreślić jeden błąd, (gdy realizujemy swoje ścieżki
życia).
- Jeśli człowiek pracuje nad sobą, może żyć setki lat, zapowiedź tego ma w sobie.
Jest ścieżka, ale można ja zamknąć kiedy się z niej schodzi, gdy się świadomie zrywa
wszystkie umowy z drugim człowiekiem. Na kroczenie ta drogą może się porwać
tylko ten, kto realizuje coś na poziomie Ducha.
- Każdego z nas spotykają zmiany i nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Każdego z
nas, jak kogoś kochamy łączą nici:
Sprawdzać:
W ilu % tyczy to ciała fizycznego, energetycznego, zgodności
zainteresowań, ciała duchowego.
..my dokonujemy wyborów i czasem zwykły błąd techniczny – bo brak uczciwości –
powoduje, że przerywamy to co nas łączyło. Zło przygotowuje pułapkę. Jak mamy
serce włączone – polegać tylko na nim. Gdy zagłuszamy serce, nie jesteśmy do siebie
uczciwi, gubimy miłość, popełniamy błędy, włącza się ego.
My nie możemy sobie pozwolić na chwile słabości, choć musimy być bardzo
ostrożni, pomagać sobie, doświadczać innych ludzi. Relacje z drugim człowiekiem
muszą być poprawne.
Nie wolno nam krzywdzić, nikogo, sprawdzać uczciwość w tworzeniu
związków.
- Brak uczciwości – podporządkowywanie drugiego człowieka
- W Prawie Wolnego Wyboru jest uczciwość. By nas zło nie osaczało, pokochać
drugiego człowieka (odrobić tą lekcję) i siebie. Świątynia Serca jest po to byśmy
siebie odnajdywali.
- PBZ to potęga, On zmienia wszystko, żeby było światło. Jest totalnie samotny.
Patrzy na wszystko przez Miłosierdzie, widzi tylko doskonałość. On się nie martwi,
wie, że dzieci dojrzeją. Nie ma ocen, jest obserwacja.
Jak włączy się wszystko w człowieku (uczciwość) i przestaniemy żyć relacjami,
włączy się obserwacja i wtedy możemy ujrzeć Jego (Boga) oczami ten świat i
widzimy, że wszystko jest ze sobą powiązane, jest niespotykana głębia.
- Wczoraj przyszły Istoty spoza czasu, przestrzeni, ewolucji, spoza Miasta
Rzeczywistości i mówiły jak można to wszystko zmienić.
- Drobny błąd i tracimy ścieżki. Na trzeci chrzest może się porwać tylko ten, kto
więcej błędów nie popełni i gdy Góra na to pozwoli. Gdy atakuje nas zło, doprowadza
nas do spadku harmonii, powoduje, że wchodzimy w relacje z naszej winy, chrzest
obowiązuje, wsparcie też. Wielu z nas nie są uczciwi wobec własnych słów, myśli i
czynów i nasiąka przeszłością. Wziąć się do roboty!!!
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- Jak człowiek przestaje żyć relacjami, przychodzi cisza, to cudowny stan luz napięcia,
jak wchodzimy w kanał, jest cisza (nie wolno wypaść z kanału), to wymaga pracy.
Kto tu dojdzie to nie „odpuści”. By tu gęstość utrzymać na poziomie energetycznym,
potrzeba ducha, bo duch się tym posługuje.
- Uczciwość, równowaga wewnętrzna wobec siebie, wobec tego, co było nas
obowiązuje, inaczej pochłonie nas Duch Stwórczy. Dlatego ważne jest zaliczenie
Czarnej Wieży, Szkoły Życia (wchodzić w sceny), tam jest nauka dla nas, budujemy
ten świat, sami stajemy się rycerzami i nie odpuszczamy. Rycerz jest dla innych i
czerpie z tego radość, wie, że zapanuje ład, spokój i on w tym uczestniczy.
Sprawdzać:
Uczciwość prawdziwą w stosunku do siebie w swojej istocie, która jest
na tej ziemi, bo słabości, jeśli uważamy, że nie istnieją, należą do
Ducha Stwórczego (on nie puści i nic nam w życiu nie wyjdzie)
Jest dopuszczalne wyrównywanie bilansu – jak dopowiedzenie, ukrycie pewnych
rzeczy, bo sprawiedliwość musi być. „Oko za oko, ząb za ząb” istnieje po drugiej
stronie. Jeśli człowiek jest uczciwy w 100% i czysty, nic go nie dotknie. Wszystkie
choroby biorą się ze słabej energetyki, z nieuczciwości. Najlepszą dla nas obrona jest
bycie świętym i drugi człowiek nie stanowi dla nas zagrożenia. Zostają starcia z
wyższymi siłami ciemnych.
Jeśli było się nieuczciwym 10 lat temu, to trzeba ponieść konsekwencje, bo to
jest chrzest, gdzie „umiera stary ktoś” i zaczyna się nowy rozdział w Boskim zapisie.
Umarłeś, jesteś inny, ale nie waż się powracać do starych technik, bo zginiesz pod
nowym, bo to jest krzywoprzysięstwo, to poważne wykroczenie i zostaje to w Duszy
w Duchu i w Duchu Całości, a On tak postąpi, by więcej to się nie powtórzyło (np.
kalectwo). Aby przyjąć trzeci chrzest trzeba być uczciwym.
Musimy się nauczyć ściągać dla nas sceny. Bez tych scen, które mamy w sobie
zapisane, nie potrafimy utrzymać od pokochania siebie do…. Do tego trzeba
uruchomić widzenie (to, że otwierasz drzwi na tamta stronę, nie znaczy, że tu jesteś
w duchowym wymiarze, że kierujesz się prawem duchowym). Najpierw trzeba
zaliczyć Prawo Energetyczne, czyli wykasować moralność, czuć sercem, bez egoizmu.
Jak człowiek czuje i wie, to nie mówi, otwiera serce i pomaga drugiemu człowiekowi.
Jeśli nie widzisz Boga w drugim człowieku, to będziesz go kopać, a nie widzisz,
jeśli z Bogiem nie rozmawiasz. W świecie duchowym coś Bogu obiecałeś i podpisałeś
umowę, to trzeba tego przestrzegać i nie robić głupich rzeczy. Wtedy nie powstanie
negatywna myśl, słowo i czyn, rodzi się cisza.
Ludzie boją się świętości, prawdy, ale jak zaczną to wyrażać, to otwiera się
Niebo, radość, spełnianie się w życiu, tworzą się przyjaźnie, ludzie się spotykają ze
sobą. Jak człowiek rezygnuje z obłudy i nieuczciwości otrzymuje więcej. Ma to, o
czym marzył – siebie nowego, prawdziwego i życie toczy się inną ścieżką.
Jak umowy zapisane, a Bóg o tym wie, trzeba dotrzymać, wywiązać się z tego.
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Naprawiajmy błędy i nie schodźmy z raz obranej drogi.
- Gdy przysięgaliśmy Bogu, gdy Mu oddaliśmy siebie, swoje życie – pamiętajmy o
tym (to nas może uratować gdy ciemni atakują)
- Jesteśmy non-stop poddawani próbom – szczerości, jedności, światła, ale dopiero
jak się je zalicza to się o tym wie.
Sprawdzać:
ile prób nas czeka do zbudowania się, ile testów.
By być uczciwym trzeba się modlić, być cały czas w kontakcie z Górą. Musimy być w
świetle i nie narzucać innym swojej woli.
- Znaczenie dla nas ma nie ten dzień tu, tylko wieczność po drugiej stronie i prawda
o nas, która widzi Bóg.
- Jak włącza się wyższe pasma i świadomość, powstaje mądrość i wtedy logika jest
prawdziwą inteligencją (umysł jest głupi). Logika łączy fakty.
Pamiętać – przebudowa ciała trwa, to są bolesne stany. Zmiany w DNA rzutują na
wszystko, energia jest wycofywana, każda choroba zaostrza się. Jak energia jest
wycofana wszystko wlewa się, wszystkie emocje i nie umiemy tego opanować.
Trzeba to przetrwać z Imieniem Boga na ustach. Nie dać się złu zwieść!
Modlitwa 3
Wchodzimy do wnętrza siebie. Ten stan można osiągnąć obserwując siebie od
zewnątrz. Widać niezliczoną ilość kul, a w każdej istota ludzka, w nich ukryte są DNA.
To jest Boskie DNA. Samo DNA musi być Boskie, choć energia należy do Stwórcy, ale
Bóg ten łańcuszek tkał. Zasady w Macierzy, twórcami byli Arlonowie – ale to część
Boga. W nas można uruchomić mechanizm, dzięki któremu prawidłowo zachowane
kawałki DNA będą mogły naprawić resztę, zostało to kodem zakłócone. Chodzi o
wprowadzenie programu naprawczego. Jak będziemy uzdrawiać, wyciągamy kulkę z
serca, widzimy, że DNA będące w sercu, jest takie samo w ręku - wtykamy to w
człowieka i DNA w nim się odtworzy(czyli zagęszczenie z całym przekazem). Tak,
więc zagęszczenie energii, zobaczyć DNA, które przekazuje się drugiemu
człowiekowi, całość jest zapięta  Bóg wszedł w pomoc w uzdrawianiu.
Gęstość to coraz wyższy poziom wibracji. Wchodzimy w istotę ludzką na coraz
wyższym poziomie, ale trzeba mieć prawo do wprowadzania zmian
Teraz nasze serca zaczęły promieniować, tworzą się kule między nami. Ta kula
jest Zwiastunem Nadziei, jest zabawą, przepromieniowuje nas, zmienia. To jakiś
gruntujący się zapis. Każdy podaje swoje nazwisko, Oni odnotowują, że chcemy
działać, uzdrawiać.
Otwiera się Wieczernik, będziemy zdawać test na uzdrawianie. Obserwuje nas
Jezus. Skupiamy się, pozwalamy, by nasze serca promieniowały, energia sama płynie
z serca, wyciągamy ręce. Energia i światło płynące z serca przez ręce wstawiane jest
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w strumień (promieniuje serce, nie ręce) i ten strumień kierujemy na chorego. Co
miało zajść, zaszło. Sprawdzamy oceny.
Pamiętać – snop, strumień między rękami i tylko go kierować.
- Jak innych uzdrawiamy, to siebie też.
- Zwiększyła się ilość osób, które możemy jednocześnie uzdrawiać. To nie tylko
energia, to program
Zaczęła się modlitwa:
… otworzyła się brama wewnątrz nas, wchodzimy w jakieś doświadczenie i przyszedł
PBZ. Na skali wychodzi, że to przemiana powyżej Ducha Całości, czyli jest to
rzeczywiście otwarcie bramy. Przyszedł Duch Święty, PBZ i Bóg Ojciec. Teraz gdzieś
nas prowadzą jakby Mnisi w kapturach i gdzieś idziemy. To jakby misja. Doszkalać się
będzie człowieka w trakcie wykonywania misji.
Prowadzą nas, jest rzeka, wchodzimy w łódź, płyniemy do tego świata.
Zwiększyła się poprawność funkcjonowania nowego DNA (fizyczne i duchowe).
Porównać do wzorca, w ilu % lepiej funkcjonuje.
Przygotowana jest nasza śmierć, mamy umrzeć i to jest od Ducha Św. po
Ducha Całości. Proces potrwa ok. 50 min.
Iza: w Komorze Regeneracyjnej są na stałe Opiekunowie. Należą oni do jakiejś
Planety, wiąże się to z pojęciem i czuciem scen. Kiedy nauczymy się czuć to oni
dobiorą sceny do naszych uczuć, do tego, co chcemy. To wsparcie dla nas i naszego
DNA.
- Umrzeć to znaczy, że będziemy czuć, że wracamy do siebie, że cos tutaj zostało.
- U nas zachodzi przemiana od Ducha Świętego w górę. To taki program
antywirusowy, naprawczy. To, co nam kiedyś poprzestawiali, teraz w nas naprawili,
DNA też.
- Do wyobrażania sobie (widzenie) właściwie, należy wejść w przestrzeń ducha, a nie
energetyczną.
- Nas nie interesuje nic poniżej 9 poziomu duchowego. Energetykę ustawiają do
poziomu 8, gdzie jest pełne bogactwo odczuć. Zapisujemy te doświadczenia na
poziomie energetycznym – uczucia, emocje, pewną wiedzę, to jest obszar
zapisywania.
- Serce daje pełne spektrum zmysłów (na poziomie fizycznym jest 10 zmysłów). Gdy
wchodzimy w przestrzeń duchową doświadczamy 50 zmysłów duszebnych. Z
poziomu energetycznego nie zapiszemy całości.
- Doświadczenie jest pełne i w pełni zapisane tylko jak jesteśmy w przestrzeniach
duchowych.
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Modlitwa techniczna – Orin
Uzbrójcie w cierpliwość, bowiem ten, co słyszy, Was nie słyszy. Uzbrójcie się w
pokorę, bowiem to, co jest nie będzie, gdyż nie jest potrzebne by było. Nic nie ma
być, bo jest, ponieważ jesteś niczym i to jest ten wielki sekret. Jak my uznajemy się
za „coś”, wtedy, kiedy się indywidualizujemy – ja jestem mózgiem, procesami, musze
walczyć o to, by to wszystko poprawnie funkcjonowało. Tymczasem Duch jest
wszystkim, a skoro jest wszystkim, jest niczym osobowo i nie można nic mu zrobić,
nie musi dbać o procesy, bo o to dba Całość, nie musi dbać o zdrowienie, bo o to
dba Całość, nie musi się lękać ataków, bo o obronę dba Całość. I atak i obrona jest
iluzją, bo nie istnieją. Więc wtedy, kiedy jesteśmy niczym, jesteśmy najdoskonalszą
formą światła. To, dlaczego mówili, że wychodząc stąd, mamy zabrać ze sobą to, co
w nas wchodzi. A więc jesteśmy niczym. To, w co kazali nam wierzyć, to futerał i my
siebie kasujemy, stajemy się wszystkim. Światło nas odzyskuje, przepełnia. Ono wie,
jak to wszystko poprawnie w świetle ma funkcjonować. My jesteśmy niczym i
wszystkie nasze cząstki będące we Wszystkości poprawnie będą się ustawiać. Ten
wzór DNA, kolumna zmian, niech w nas poprawnie zacznie funkcjonować.
Wychodząc stąd, będziemy czuć to zagęszczenie, pracę światła w nas i
będziemy chcieć, by to światło wszystko nas na powrót ku Źródłu poprawnie
ustawiło, bo Ojciec jest wszystkim, bo my jesteśmy niczym, a więc jesteśmy
wszystkim.
Pokazują, jak ciągną nas na łańcuchu. Oriny staja się kulami, które jakby
porywały nas i jednoczą się u góry w światła. Powstała kula (duża) a Oriny – małe
kulki dotykają ją, są jakby do niej doczepione, a te łańcuchy na naszych szyjach
trzymają nas u góry, wisimy na nich.
Te kule są kodowane. W środku wielkiej kuli Czarny Krzyż, to zaczyna
promieniować (piękne światło). Te małe kule - Oriny – coraz bardziej się jednoczą z
ta dużą. Ta duża kula w nas wchodzi.
Osobowy Bóg się rodzi i cię oswobodzi, anieli grają i ludzie klękają (przed
samym sobą)
Każdy z nas klęka przed swoją własną potęgą. Żaden z nas nie rozumiał, jak
wspaniałym, jak potężnym jest. Żył wizją niedoskonałości, chorób, porażek, niemocy,
granic, zrogowacenia egzystencjonalnego. Klęknij przed sobą (mówią) i patrz, czym
jesteś.
To światło, do którego idzie Orin, to jesteśmy My, nasza istota ludzka, która
jest w Ojcu. Prośmy samych siebie o wybaczenie za to, żeśmy nie potrafili
przypomnieć sobie, kim jesteśmy, błagajmy (mówią żartobliwie) tu siebie, tę
najdoskonalszą w widzeniu teraz cząstkę, by opanowała nas całych, by przez Oriny
promieniowała wprost. A więc Orin, to światło w nim, to jest nasza własna moc. Jak
nie potrafimy w mózgach, w sobie, w energetyce obudzić, to nasza najwyższa
cząstka przez nią się łączy, przepromieniowuje i utrzymuje na fali Jestestwa.
Ponieważ, gdy istniejemy i jesteśmy, to jesteśmy powiązani ze wszystkim i w ten
sposób tworzy się Jestestwo, taka cudowna gra, taka zabawa, dzięki której my
wiemy, jak cudowne jest wszystko, co jest zawarte we Wszystkości.
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I oto staliście się jednym i tym samym. Wróciliście do Źródła, a w Źródle, w
jednym punkcie w tym świetle zawarte jest Wszystko. Wchodzisz do domu swego
tak, jak do Domu Ojca swego.
To światło, co w nas jest, jak teraz się obudzimy, ma zostać. Żarty się kończą.
To jest nasze światło. Zapamiętajcie raz na zawsze:
Chrystus jest w każdym z nas i to światło teraz uzdrawia, to światło przez
Orina będzie czasami przypominane. To tylko i wyłącznie lustro tego, co w nas jest.
Jesteśmy światłem, światło uzdrawia, światło prowadzi i otacza nas różnymi
barwami. Nie zapominajmy, ciągle w nas gęstsze, promieniuje.
Jak będziemy kogoś uzdrawiać, to Orin tylko przypomni, jak potężnym, gęstym,
jesteśmy światłem i to światło wepchniemy w tych, którzy nie potrafili się we
Wszystkości, w radości odnaleźć.
Promieniuje, rozkoduje, zaplombuje nowe i będzie dobrze.
Od tej chwili działamy światłem, ponieważ ze Światłością jesteśmy jednym.
- Byle nie stracić tego światła. Czy oczy otwarte czy zamknięte światło w nas pracuje.
Światło w nas pozostanie. Pamiętaj, że jesteśmy w PWW.
Dokonało się i pozostanie.
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Wahadełkowanie 24 maj 2011 Katowice
- Grożą nam ataki przez najbliższych. Obecny Szatan to metodyk, rozpracowuje
słabości każdego człowieka i uderza. Podchodzi powoli, systematycznie.
- Musimy nauczyć się patrzeć pod kątem idei, a to oznacza, że widzimy System i
gdzie możemy podpowiadamy prawdę używając świadomości, nie umysłu, by
zasiać ziarno. To zależy od tego ile mamy w sobie odpowiedzialności, to z kolei
zależy od tego, ile mamy w sobie dobra. Dobro nie jest uruchomione dopóki nie
mamy w sobie uczciwości do drugiego człowieka. Dawać świadectwo prawdzie,
starać się przyciszać coś, co w nas uderza.
- Zwracać uwagę na to, że nie istniejemy tylko na jednym poziomie. W danej chwili
z poziomu ducha istniejemy w wielu ciałach, niekoniecznie na tej planecie.
- Technika uzdrawiania – jesteśmy w strumieniu życia ( SŻ), ale do uzdrawiania
potrzebna jest duża gęstość światła w nas ( wejść w radość). Zagęszczenie poprzez
radość jest większa, przez miłość słabsza, bo w radości jesteśmy bardziej dojrzali,
dorośli, łatwiej ją wzbudzić, miłość duchowa jest słabo przez nas odczuwalna.
Strumień Życia jest ślepy, nie ma założeń, bo my jesteśmy tak płynnym
założeniem, że nie możemy się w SŻ odnaleźć, chyba, że poprzez zjednoczenie, bo
SŻ zawarty jest w DŚw. (nie wiadomo, co, z czego wynika). SŻ to jakby plastyczna
masa, z której z różnymi założeniami wszystko „ wykwita” i każdy z Bogów, jako
Istota, potrafi zaprząc SŻ do tego, by ożyła w tym – w założeniach, potem w
Istnieniu i Istocie, potem cała struktura multiwersum i zasady wykorzystujące non
stop SŻ. W zależności od poziomu Prawa można korzystać z ODŚw, czyli SŻ.
Odczucie w sobie pokory pomaga w odczuciu radości.
- W uzdrawianiu uruchamiamy życie, żeby każdy organ był w radości (wola, moc).
- SŻ ma wszystko do materializacji, lewitacji. Kto tu dotarł ma wszystko.
Lewitacja – wyobrazić sobie, że jesteśmy strumieniem życia
Materializacja – jak ten SŻ się zagęszcza. Moc światła na skali to prawo do zmian.
Wchodzi się w Moc Życia, a ona jest w SŻ i koło się zamyka, to wszystko.
- Jeśli ktoś boi się choroby, z której został wyleczony to odczytując go, odczytujemy
nie stan fizyczny zdrowia tylko wibrację jego lęku i to odczytujemy jako chorobę (
nie żyć przeszłością). Lęk może spowodować powrót choroby.
- Wszystko, co robimy z poziomu przebudowy ma zapis, taki program, ale tu trzeba
podjąć decyzję, bo zamyka powrót do wyboru, nie wracamy do tego i dzieje się (
zgodnie z decyzją).
- Sprawdzać, (gdy się coś dzieje, z czym mamy problemy np.: zapala się samo
światło) w ilu % to działanie innych, a w ilu z nas.
- Czasem mamy zakaz badania, działania, bo np.: nie jesteśmy w formie i gdybyśmy
522

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

działali to sobie zaszkodzimy. Dlatego brak przychylności.
- Można mieć nałożoną projekcję (nie iluzję) i odczyty będą nieprawidłowe. Na
odczyty też mogą działać różne rzeczy.
- Sprawdzać, czy to jest choroba i jej poziom ( lekka, ciężka itd.)
- Prosić Górę o scenę na uruchomienie woli, wola wiąże się z podjęciem decyzji
(prosić w modlitwie).
- Ludzie, którzy chodzą po szpitalach nasiąkają tą energią, obniża się harmonia
energetyczna.
- Po uzdrawianiu sprawdzać wartość trwałą. Czasami działanie idzie, ale nie
zostaje zapisane, bo jest coś niepoprawnego:
• w ilu % osiągamy moc by zapisać działanie, wola
• w ilu % poprawnie działamy (ma być 100%)
• od kiedy trwają problemy, co się aktywowało ?
- Jak się ma moc, można wykreować swoje ścieżki.
- W nocy ukazuje się cała prawda o nas. Kiedy wyłącza się umysł i świadomość
człowiek zaczyna żyć po swojemu, na takim poziomie, jaki sobie wypracował. Są
ataki i nie radzimy sobie, zostaliśmy opanowani. Prosić Gwiazdę Poranną o ochronę
- Sprawdzać - ile % choroby możemy pokonać. Badać ludzi na skali pasożytnictwa,
rzetelności.
- Usiąść przy Ojcu i odczytywać.
- Gdy z nami dzieje się coś nie tak, trzeba wzywać Górę, prosić o pomoc (najpierw
uspokoić wibrację).
- Punktem Beega odczytujemy, co chcemy, nikt nas nie ruszy, bo nawet nie wiedzą,
że odczytujemy (do działania tylko). W niskiej wibracji nic nie zrobimy.
- Zapomniałem o Ojcu – karteczki, by nie zapomnieć lub przypomnieć
- Nasze słabości zapisane są w energetyce.
- Ściągać do siebie całą swoją istotę, żeby się odzyskać, żeby należało do nas –
integracja ( zintegrowanie się). Jak ściągnę, należy do mnie i zło nie może działać (
to schemat oparty na części naszej istoty).
- Jak pracujemy nad sobą, to przychodzi spokój.
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- Ustawienia są związane ze SŻ, to brzydki schemat, który każe nam tak, a nie
inaczej reagować. Cała przeszłość przypomina się nam schematem i reagujemy po
staremu. Ustawienia polegają na tym, by tak nie robić. W ustawieniach mamy
kasowanie wszystkiego, co było, zmianę przestrzeni i uczynienie „ubranka” (ciała)
czystym. Nie każdemu można je zrobić, ale można powiedzieć:
„ Boże, Ty wiesz co zrobić” i działać na maxa.
- Sprawdzać – w ilu istotach teraz żyję fizycznie na poziomie Duszy i Ducha, Ducha
Całości i na poziomie Boga.
- Punkt Beega -lewa ręka, pieczęć Ummbela - prawa ręka.
Punkt Beega ma niezły poziom. Jak chcemy coś sprawdzić, ale żeby nikt o tym
nie wiedział (np.: nawiedzenia, choroby, to my się z tym energetycznie
łączymy), wtedy uruchamiamy Punkt Beega i mogę odczytywać, co chcę. Ale
przy działaniach tego nie zrobimy, trzeba użyć własnej mocy.
- Po śmierci nie ma znaczenia czy Dusza jest w Bogu czy nie, bo jak zła trafia do
Moora lub innych światów i jeśli ją odzyskujemy przechodzi proces oczyszczania, bo
musi przejść, ale u „naszych”. Wyciągać z piekła i odprowadzać. Sprawdzać, kiedy
będzie czysta.
- Badamy swoją skuteczność – np. w ilu % zlikwiduję tę chorobę.
- Jak podejmuję decyzję, nie ma odwołania (pomyśleć wcześniej)
- Czasem zawód, który wykonuje to nie moja droga życiowa, ale przy okazji
kształtuję siebie.
Sprawdzać:
• w ilu % jestem gotowa na pewne rzeczy ( np. zmiana pracy)
• port komunikacyjny
• w ilu % itd..
Modlitwa:
„Zamyka się gęstość. To nie my mamy pozwalać na to, by życie nas
przenikało, ale byśmy my przenikali życie. Powoli każdy z nas ma odczuć wolność,
tak jak Orzeł. My jesteśmy oddzielną, niepowtarzalną istotą, każdy z nas. Jak
odczujemy, to niczym wielki ptak polecimy w dół, wbijemy się w strumień. W tym
strumieniu zobaczymy zamki, ludzi, przeszłość, przyszłość zawartą w innych
pasmach. To, co funkcjonuje i żyje tu jest w pełni przed naszymi oczami, a my
fruniemy, jak byśmy byli duchem, który wie, że jest spoza Miasta Rzeczywistości i
nagle wleciał w SŻ i może krzyknąć jak orzeł. Odczujmy, że jesteśmy inni, oddzielni,
oddzielna świadomość w tej jednej, wielkiej masie, w której znajdują się różne
świadomości. Tak naprawdę wszystko to napędza SŻ. Zasady są tu opracowane
przez Bogów, to jest moc sprawcza. Czyli my mamy tylko chcieć, by wszystko
poprawnie zafunkcjonowało. Jak ujrzymy naszych chorych to chcemy by ten SŻ
wszystko w nich odrodził, tak jak było. To woda, rzeka energii, wpływa i robi swoje.
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Tylko rękami zagęszczamy to, co mamy, bo my jesteśmy Duchem (obojętne, w jakiej
postaci tutaj). Musimy wiedzieć, że będąc w tym strumieniu, jesteśmy z nim złączeni,
bo on też nas tworzy, przenika.
Duch już tu zszedł i teraz Duch na tym poziomie może „wycisnąć” ze
strumienia wszystko, może chcieć, by ów strumień całkowicie kogoś w sobie odrodził,
bo ten ukryty mechanizm odrodzenia, właściwego funkcjonowania wszystkiego w
człowieku jest właśnie w nim, bo posługujemy się Prawem, mocą w EJ, PWW, więc
uruchamiajmy to. Będziemy widzieć, jak wszystko w nim zdrowieje, jak wszystko się
naprawia, bo chcemy tego, bo SŻ wszystko to przenika, ma wszystko zapisane.
My jesteśmy takim genialnym programem, który ustawia to działanie od nowa.
To jest nasz jedyny, niepowtarzalny sen. To, co robimy w naszej głowie się
programuje i jak SŻ przez nas przepływa, to zawsze odczytuje ten program – są
zdrowi, tam jest szczęście. Ten program ma być decyzyjnie zapisany w nas, a
ponieważ jesteśmy częścią SŻ, automatycznie w SŻ - My, wielka stacja sprawcza
utrzymująca to działanie. Góra pyta, czy jesteśmy gotowi na cud – ten, kto czuje, że
może to wypowiedzieć, niech to zrobi, a życie nam pokaże.
Ta moc należy do Ducha i wykrzesze z Oceanu DŚw., ze Strumienia Życia, to,
o co chodzi. Jak ten SŻ działa, przepływa przez ciało i naprawia, przepływa przez
wszystkie cząsteczki jak taka mgławica i wszystko ustawia. SŻ to siła, program.
Mamy moc, prawo, prawo do uruchamiania programu, zagęścić to i działać.
–Koniec- Przed działaniem SŻ przeprowadzić oczyszczanie Mocą Śmierci. Można
najpierw powiedzieć: „jesteś w Bogu”, w SŻ lub „Odradzam całą istotę” i wtedy
niech SŻ wpływa. Moc Śmierci, Moc Zmian kasuje stare i jest prawo wejścia
Nowego, Moc Życia.
- Zawsze są dwa elementy, które trzeba złączyć w jednym działaniu, ale na to
jesteśmy jeszcze za słabi.
- Strumień ma kolory, czasem jest przezroczysty (widzimy przy dużej czystości). Na
poziomie fizycznym woda, w masie energetycznej - energetyczny, a na poziomie
ducha – duchowy. Robimy tak jak robiliśmy, a SŻ daje większą pewność działania, a
pewność działania wynika też ze wzrostu mocy.
- Punkt Beega to przyjęty kod.
- Sprawdzać: ile jest życia w chorym organie. Życie cały czas się zmienia.
Uzdrawiając, wpisaliśmy zdrowie.
- Przy SŻ wchodzimy w kopiowanie przestrzeni i materializacją wstępną. Przy
uzdrawianiu część komórek materializujemy. SŻ to robi.
Sprawdzać na skali zdrowia % materializacji.
- Teraz jest duża moc.
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- Jeśli całkowicie obudzimy się duchowo, możemy żyć setki lat, bo musi być 100 %
zjednoczenia w Duchu, 90 % w Duchu Całości i 10 % w Bogu.
- Musi być w nas uparcie się na moc duchową. Od tego zależy szansa, że
osiągniemy panowanie nad materią, życie dowolnie długie (wejść w czysty
mistycyzm).
- Jak pracuje się nad sobą, przy całkowitym zjednoczeniu się we własnym Duchu i w
Duchu Całości nastąpi całkowite zjednoczenie się wszystkich swoich istnień.
- SŻ a my (nasz kontur) unosimy się w SŻ ( wyobraźnia).
- Badać % zjednoczenia
Podłączenie Orinów – pokazali jakby podłączali pod Ojca całego człowieka, a na
Orinie pisali tylko kody. Mówią : „ Patrz on działa, on jest duchowy” ( kod).
Dotykać Orinu(em) i mówić ile, czego trzeba. Sami to możemy robić, ale Orinem
aktywuję oczyszczanie, uzdrawianie.
- Jezus chodził po wodzie zagęszczając energie.
- Szczęście jest duchowe, radość energetyczna. Szczęście jest stanem ciszy, ten stan
trzeba utrzymać i wtedy jest nawiedzenie duchowe (przez Górę), samonawiedzenie
duchowe ( odczuwać moc).
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Warsztaty 11/12 czerwca 2011 Rusinowice
- Ataki na nas idą przez naszych, którym się nie chciało pracować nad sobą. U
nikogo z nas nie ma kontroli myślenia, a to jest najważniejsze, to podstawa. Niszczą
nas przez lenistwo. Naszym celem jest obudzenie się jako Bóg, naprawienie
wszystkiego. Nasiąkamy chorą wizją marzeń a nie jesteśmy marzeniach. Ciągle
jesteśmy w krainie wyborów, a gdzie jest obszar podejmowania decyzji ?
- Musimy nauczyć się szczerości. Gadać, a robić to dwie różne rzeczy.

Nowa skala -

(pomarańczowe tło z Księgą Światłości i Ciemności) – to jest

życie, to piekło na ziemi. To jest lustrzane odbicie Rzeczywistości, to ludzka wibracja.

- Bóg istnieje poza Miastem Rzeczywistości.
- Tu, w tej Rzeczywistości jesteśmy wielowymiarowymi strukturami energetycznymi.
- Duch to podstawa, dzięki której tą energią się steruje.
- Wszystko, co widzieliśmy od otwarcia oczu, w kuli energetycznej jest zawarte,
każde słowo, myśl, czyn. Bóg widzi wszystko. Sceny, które nas tworzyły tj. właśnie
człowiek i przez to Bóg nas widzi. Postrzega nas w zależności od tego, czym jesteśmy
wypełnieni. Gdy zaczynamy walczyć o siebie, to jest walka z przyzwyczajeniami, aby
je zwalczyć trzeba się przeprogramować.
Symulujemy, pozorujemy, a nie pracujemy nad sobą. Bóg jest, ale by się z
Nim kontaktować trzeba mieć odpowiednie wibracje w paśmie duchowym. Techniki
nam znane powodują sztuczne podnoszenie wibracji i przez to możemy więcej
osiągnąć. Ważne jak naprawdę funkcjonujemy.
Przyzwyczajenia energetyczne (skala pomarańczowa) mówi o tym, czym
jest ten skostniały mechanizm reagowania. Wypełnienia energetyczne - to
wszystkie myśli, słowa i czyny, wszystko co było a Bóg to widzi i o wszystkim
pamięta. Są zapisem dobra i zła w człowieku.
Trzeba zmieniać funkcjonujący w nas mechanizm stworzony od dziecka w nas,
ale zmiana musi być trwała. Wyrwać tę czarną matrycę i wprowadzić nowe zapisy, by
matryca stała się biała. Do tego potrzebne są sceny, trzeba je mieć i być im wiernym
do czasu, aż zapis stanie się wartością trwałą, naszą prawdziwą naturą (nie drugą !).
Moc sprawcza – (Katowice 9.04.2011) to moc do służenia drugiemu człowiekowi.
- Każdy musi mieć Moc Walki, by nie dać się zaszczuć, zniszczyć.
- Rano, po otwarciu oczu już mamy mieć wysoką wibrację ( myślenie).
- Sprawdzać, jaka Moc Sprawcza potrzebna jest do marzeń.
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- Dane procentowe Mocy Sprawczej wydrukowane na skali, dotyczą Jezusa.
- My działając w PWW też mamy moc w EP.
- Moc Duchowa Całkowita, czyli w Światłości.
- Wartości, które osiągnął Jezus, są i dla nas osiągalne. Jeśli jestem dla ludzi to też i
dla siebie tzn. dla siebie, że staram się tak zmieniać świat by innym było dobrze i
mnie.
- Dla zaświatów oznacza - dla Boga.
- Rozwój duchowy jest po to, by być lepszym dla Boga, a Bóg jest w każdym.
- W modlitwie prosić Ojca o to, by móc dawać ( a nie tylko brać) ludziom, by im było
dobrze.
- Panowanie nad całością w sobie – to stan, kiedy zaczynamy czuć kosmos,
czujemy, że to, co na zewnątrz, jest w środku. Ciało i Dusza należą do Stwórcy,
Duch do Boga Twórcy, Bóg myślał w Jezusie w 20 %.
- Księgę Światłości i Księgę Ciemności traktujemy jako podpowiedź czym
jesteśmy wypełnieni, ogólnie – jak funkcjonujemy. Nie odnosimy tego do całego
życia tylko do wypełnienia Światłością i Ciemnością, bo całe życie to Księga
Zbawienia. Możemy też traktować jako Księgę Życia, ale wtedy parametry są
inne, mówią o dobru i złu, które robiliśmy.
- Całkowite kasowanie (przy chrztach) jest na poziomie 15 przy czwartym chrzcie,
jest wszystko ściągane ( na niższych częściowo).
- By cokolwiek w życiu osiągnąć musi być zbudowana Moc Sprawcza ( M. Sp. ).
Jeśli jest na odpowiednim poziomie tzn. poziom wibracji pozwala na ściąganie
informacji. Człowiek, który wzrasta nie boi się, właściwie reaguje, bo czuje. Jest
lepiej, inaczej.

Skala z Aleją Zwycięstw – mówi o wzrastaniu.
Są dwie drogi wzrostu, obie idą przez Świątynię Serca. Tu, gdzie jest Świątynia
Serca, stoimy przed drzwiami Boskiej Matki, tu trzeba wbić kod 1234 i idziemy. Tu
są 4 lustra, w których można na coś popatrzeć, są też kamienie zwycięstwa, na
których możemy przypomnieć sobie sceny nie tylko z tego życia, albo z żyć tych
naszych ciał i dusz, które obecnie egzystują i dalej do Białego Zamku.
Obok druga droga wiedzie schodami do Białego Zamku, tu możemy
przepracować sceny od pokochania siebie do … Biały Zamek to raj. Tam właśnie są
nasi, którzy unoszą się na fali tych scen.
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Droga po lewej stronie prowadzi do Czarnego Lasu.
Czarna Wieża – tu ściągnąć wszystkie swoje cząstki na poziomie fizycznym i tej
Duszy. Wszystko odzyskać, odzyskać samych siebie. Tu pokazują, które potrzeby
są nasze, a które nam wdrukowano, bo często odczuwamy coś, co powinno być.
Na wyższym poziomie zaczynamy integrować wszystkie swoje cząstki, włączając w to
całkowicie Komorę Odrodzenia. To przewodnictwo dla siebie jest bardzo ważne.
Niektórzy mówią o chorobach z poprzednich wcieleń - to nie jest prawdą
chyba, że wyciągną Księgę Cieni i Cienie Przeszłości (wtedy mogą
zafunkcjonować pewne rzeczy). Jak my wzrastamy, jak budzimy się na jakimś
poziomie, to czujemy wszystko, co ten poziom stanowi. Zaczynamy dotkliwie
odczuwać niedoskonałość, albo doskonałość naszych pozostałych cząstek.
Jak w 100 % obudzimy się na poz. duszy, zaczynamy odczuwać inne, żyjące w
tej duszy ciała lub istnienia (istnienia – coś doskonalącego się na poziomie materii).
Istnienia raz powołane potem padają, ale doświadczenie na poziomie
Duszy zostało zapisane. To, co nam się wydawało w poprzednim wcieleniu to jest
podkładka tego, co na innej planecie żyje i doświadcza, choć ma inną budowę.
Pewne rzeczy stamtąd przechodzą. Wiele naszych stanów, myśli pochodzi od innych
naszych istnień. Dlatego integracja w Czarnej Wieży na poz. fizycznym.
Wykorzystać to do totalnej samointegracji i oczyszczenia całej naszej istoty w
Komorze Odrodzenia. Wtedy Ty tu czyścisz, uzdrawiasz inną cząstkę siebie.
- Działamy na kogoś by był zdrowy, a Góra mówi „ oddaj nam tę robotę, bo nie
wiesz co uruchomić”.
- Jak my działamy na Istotę Ludzką – zdrowienie, oczyszczanie – wszystko jest
pełniejsze, bo idzie na pozostałe istnienia, tam tez się dzieje.
- Budząc się na wyższym poziomie np. ducha mamy dużo doświadczeń na poz.
duszy. W zależności od poziomu naszego budzenia się mamy mniejszy lub większy
wpływ na siebie.
Sprawdzać punkt główny, docelowy, gdy zostaliśmy powołani jako „ja”,
konkretna inteligencja.
- Z Białego Zamku i Czarnego Zamku wchodzimy do Czarnego Lasu. Po stronie
lewej musimy zaliczyć Czarną Wieżę. Czarną Łąkę i Czarny Zamek możemy
pominąć. Po prawej stronie nie można pominąć schodów. To są dwa elementy,
które muszą być zrobione i one wprowadzą nas w Czarny Las. W Czarnym Lesie
pierwszy raz zaczynamy budować siebie. W Krainie Poznania, tak jak czujemy,
odegrać wszystkie role. Dźwięki z otoczenia zwracają naszą uwagę, by nas
doinformować, bo wszystko dąży do harmonii. Sprawdzić tylko poziom harmonii w
danym miejscu (mogą być nawiedzenia).
Jak to przerobimy zaczyna się prawdziwy, rycerski trening.
(5) – Nowy Świat i tu trening. Co każą tu robić trzeba przenieść to na tę
Rzeczywistość. Trening energetyczny może już być na tej przestrzeni (panowanie nad
emocjami, relacjami, nic nas nie rusza).
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Trening duchowy – tu budujemy uczciwość, odwagę, tutaj jest przeróbka. Jest to
tzw. sala treningowa – szkoła życia.
Jak to zaliczymy, to jest pierwsze wejście w (6) – Lustrzane odbicie doczesności.
Tu się rodzi prawdziwy w tej Rzeczywistości Rycerz Światłości. Odbicie, bo jeszcze
strach może być niepokonany i inne rzeczy. W takiej iluzji, ale dotyczącej tej Rze-ści
my już ćwiczymy (zapisujemy sceny). Stare sceny są w Bogu, a jak nie są, to my je
zapisujemy tzn. one są i my tylko w tej Rzeczywistości je odtwarzamy. Po zmianach
„tam” moja postawa „tu” jest trwała. W (6) rodzą się anioły.
Obecne wibracje uniemożliwiają nam bycie na wyższym poziomie gdzie jest
Księga Wolności, gdzie pamiętam, co sobie obiecałam, gdzie pracuję by mieć
trwałą wibracyjną wartość. Ta skala jest po to, by pamiętać, co mamy zrobić.
Sprawdzać wahadełkiem, co nam Góra zaleca np.: które drzwi w Św. Serca,
potem prawa czy lewa strona – droga itd.
- Powinniśmy ze sobą współpracować, być w jedności. Sprawdzać naszą jedność z
drugim człowiekiem.
- Brak między nami szczerości. Uczciwość to za mało, musi być szczerość. Szczerość
to stan duchowy.
Kontrola myśli.
Kierować się na rozwój duchowy i tego się trzymać. Człowiekiem rządzi myślenie
umysłem i emocje, czyli niskie wibracje. Niektóre stany są normalne i nie należy
się ich bać. Ustawiając się na kontrolę myślenia, tworzymy Księgę Wolności. Trzeba
zapisać, co sobie obiecuję w czasie modlitwy i tego się trzymać i dotrzymać, bo z tym
związana jest nasza przyszłość. Nie wolno wycofywać się z podjętej decyzji, nie cofać
się do krainy wyborów (jest na niższych poziomach), realizować. Tylko zastosować
technikę uważności. Łamią nas przyzwyczajenia, upomina się wróg przeszłości i
utrudnia, przeciwieństwa ściągają nas wibracyjnie. Znamy techniki podnoszenia
wibracji, stosować je. Nie stosujemy technik, bo nie wierzymy, a wystarczy obudzić
się duchowo i przypomnieć sobie parametr duchowy i pomaga. To wymaga pracy, a
nie oszukiwania się niemocą, brakiem zrozumienia itp. To jest samooszustwo, taki
program cofający decyzje, działa podświadomie. To brak szczerości wobec siebie.
Napisać cele, kontrolować myślenie. Każda myśl przeciwna to myśl
zwodnicza. Zapisać i nie zmieniać, toczyć walkę o własną godność –
obiecałam !!! Nie dać się sprowadzić z drogi.
Sprawdzać:
- co jest moją drogą, czy nią idę,
- czy to droga mojego Ducha, czy droga Ducha Całości czy sen Ojca.
Wszystko, co mnie z tej drogi sprowadza to mój wróg. Na drodze duchowej
jest tylko Rycerz i wszystko od niego zależy. Sami musimy zapracować, sami
zmieniać, sami odpowiedzialni jesteśmy za sukces. Nie może być porażek.
Przyznawać się do własnych błędów, bo załatwią nas cienie przeszłości, samourok.
Relacje też ściągają.
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Sprawdzać:
- ile % przyczyny jest we mnie (przeszłość, ukryte potrzeby),
- ile w danej chwili było we mnie światła i ciemności.
Umysł ma dużo potrzeb, a Duch ma potrzebę doświadczania wolności i
radości. Staczamy walkę z własnym myśleniem. Musimy być wierni sobie, swoim
celom, odzyskać nasze marzenia. Dążyć !!!
Ściągają nas też sny innych ludzi, działania systemowe.
- W stanie czystej świadomości ściągamy info z własnego Ducha, widzimy jego
oczami i oczami Boga, Ojca, który nas stworzył. Wychodząc z tego stanu czujemy nie
swoje potrzeby, zaczynamy wchodzić w sny innych ludzi, w sny śniących nami
(sprawdzać). Nikt (system, programy) nie jest zainteresowany by budził się ten, który
chce kroczyć własną drogą.
Bądźmy wierni sobie, a przyjdzie taki dzień, że nie zapomnimy, wchodząc w
relacje, cośmy sobie obiecali, nie damy się siłom przeciwnym.
- Potrzeba to sytuacja, to specyficzne coś, co musi zaistnieć. Ogłupia i dodaje
inteligencji człowiekowi, ale tej ciemnej, musi zostać zrealizowana. To taki kolejny
wróg. Jak się wpadnie w jej tryby to człowiek jest jakby ubezwłasnowolniony.
Działają na poziomie energetycznym, muszą się tu wyrażać. Trzeba świat zmienić,
wprowadzać inny rodzaj istoty, która jest świadoma, czuje to i potrzeby nie będą
mogły się zakotwiczyć, a że muszą się zrealizować, to zrealizują się gdzie indziej.
Sprawdzać:
w ilu % żyjemy potrzebami swoimi, a w ilu cudzymi.
Potrzeby powstają z mocy najwyższej siły ciemnej. Możemy się
podłączyć pod potężne potrzeby pasujące do roli naszego ducha, najlepiej pod sen
Ojca (ale z potrzebami). Potrzeby będą się aktywizować przez różne siły, nazywa się
to kuszeniem i zwodzeniem. Tu jest wojna energetyczna. Niszczą człowieka na różne
sposoby, by nie zrealizował swojego celu. Najprostszym wyjściem jest powierzenie
się Bogu, kierowanie się głosem wewnętrznym. Pytać tylko Boga, a to daje możliwość
wpływu na wszystko, tylko utrzymać się na poziomie duchowym.
Musimy zmienić nasz system myślenia. Mogą nas atakować przez emocje, ale
te emocje wywołują zmiany naszego zachowania, myślenia. To jest uderzenie w
procesory. Atakują procesor, wirusy przenikają do procesora. Trzeba o tym wiedzieć.
Wytrwać, powierzyć się Bogu, prosić Go o wsparcie, o to byśmy byli Jego snem,
uwierzyć.
Wszystko, co się Bogu oddaje jest zmieniane, to nie jest pójście w posługę i
cierpienie. Byle Bóg mną zawsze kierował, by to, co On chce zawsze się stawało. Jak
się otwieramy na Boga, to cały czas słuchamy Jego podpowiedzi. Być wierni sobie i
Bogu. Nie dajmy się zabijać i ograbiać z tego, co już od Ojca dostaliśmy. Wielki
reżyser siedzi i obserwuje. Obserwując postrzegamy Całość. Postrzeganie prawdy
jest formą zrozumienia tego, co jest, pojmuję to mogę wejść w zrozumienie (a nie
osądzanie), w doświadczenie. Staję się widzem, wiem, że mogę być scenarzystą, cały
teatr jest sceną, a co poza teatrem ? Na przedstawienie wpływa też tło energetyczne,
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atmosfera, są podgrzewacze energetycznie, to są projektory wstępne i projektory
spoza Miasta Rzeczywistości.
Projektory systemowe są spoza Miasta Rzeczywistości, dlatego nie można ich
wyłączyć. Aktorzy mogą się podłączyć pod projektory, które są na zewnątrz tzn., jeśli
w coś wierzymy np. woodu i to przyjmiemy, podłączamy się pod projektor i on nas
wspiera. To jest system. To konkretna wibracja podnosząca inteligencję. Projektorów
systemowych jest bardzo dużo: bicie dzwonów, krzyż, godło itd., są podłączone pod
egregora, wyższą siłę (tu ciemną). W domu można odwrócić ich działanie, można
zmieniać projektory z tej Rzeczywistości. Krzyż schowany nie promieniuje.
Przy wycinaniu przestrzeni trzeba mieć moc.
Projektory powodują nasze ubezwłasnowolnienie, ograniczają nas.
My wyłamujemy się z programów i uczymy się korzystać z woli duchowej. Duch
podejmuje decyzje, wybiera potrzeby, które mają go wspierać, wybiera Boga, bo wie,
że istnieje Wyższa Siła Duchowa.
Musimy być szczerzy wobec siebie i drugiego człowieka, nie udawać, być
budzącymi się. Chcemy być świętymi czy o tym tylko mówić? Powinno nas też
interesować obudzenie innych, ale do tego trzeba poczuć Ducha.
- Wymieniać się info, pomagać sobie budzić się.
Uczciwość – jestem prawdziwy w myśli, słowie i czynie – ode mnie do ludzi.
Szczerość - jest przyjęciem człowieka, działa od ludzi do mnie, pozwala na
powiedzenie prawdy drugiemu człowiekowi. Na to może sobie pozwolić tylko
odważny. Odważny jest ten, kto jest w Bogu, którego prowadzą siły duchowe.
Musimy być szczerzy, by nie nosić maski. Szczerość jest egzaminem na uczciwość
innych. Patrzymy na drugiego człowieka jak przyjaciel. Mówmy prawdę.
Uczciwość dla nas, a szczerość przy określaniu naszej uczciwości. Trzeba
wykazać błędy innym. Szczerość to nasz dar dla innych. Świadomość podpowiada ile
i kiedy można powiedzieć. Szczerość pomaga obudzić się w uczciwości, a to pozwala
na pracę nad sobą. Nie żyjmy w iluzji własnej doskonałości.
- Naszym obowiązkiem jest też bronić idei, bo nie będzie światła.
- Mamy sprawdzać naszą moc w egzystencji. Prawda o nas wyraża się w mocy.
Jesteśmy podłączeni do Mocy Boskiej. MB jest we wszystkich energiach.
- Od strumienia jest pełna realizacja życia.
- Zacząć kierować myśleniem, pisać Księgę Wolności, być uczciwym wobec
siebie.
Możemy być wolni i myśleć oddzielnie, a przez to jesteśmy w Bogu jako
jedność. Musimy stać się bogami, by to zrozumieć. Bóg nie zajmuje się relacjami, nie
utknie na człowieku.
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Potrzebna jest praca nad całkowitym odnalezieniem się w Duchu, by nim
będąc odczuwać to, czym jest decyzja. Czuć potrzebę, kierunek tendencji.
Zastanowić się nad tym, czy jesteśmy w stanie to wszystko udźwignąć, nie udawać.
- Przyzwyczajać się do siebie. Nie istnieją więzy krwi, ani żadne zobowiązania.
Istnieją tylko więzi duchowe.
- Działania uzdrawiające przy wycięciu przestrzeni – oddajesz Bogu i leci.
- Można będzie utworzyć kanał zejściowy – Sieć Proroka.
- Trzeba mieć świadomość ciągłych zmian, przeistoczeń. Tak jest i nie tragizować jak
się coś wydarzy. Jesteśmy cywilizacyjnie obciążeni, żyjemy w obłudzie, zakłamaniu.
- Niektórzy są lustrem naszych tłumionych reakcji (mówią ciągle o swoich
problemach nie myśląc, że my mamy swoje).
- Bloki stawia umysł, nie Duch. Duch wszystko przyjmie.
- Należy pamiętać, że w drugim człowieku jest zawsze coś lepszego od nas, to
postawa nas obowiązująca.
- Czarnowidztwo, niskie myślenie, to postawa wynikająca z braku pracy nad sobą.
- Nie można przekroczyć doskonałości ( Boga).
- Zapomnienie o tym, co było jest genialnym wynalazkiem. Pozwala na nowo czytać
księgę, znowu doświadczamy jak teraz duchowo zafunkcjonować.
- Jesteśmy po to (w grupie), by sobie pomóc, by Bóg nas prowadził, by utworzył
ścieżkę, by podpowiadał.
- Imprezować, czuć, że się żyje, że nie trzeba się wstydzić, że się czegoś nie wie.
- Możemy nie być doskonali, ale sobie radzimy i jeśli czegoś nie umiemy trzeba się do
tego przyznać. Jeśli mówię, że mi to będzie potrzebne to muszę się tego nauczyć.
To jest sztuka przetrwania na poziomie Duszy, bo jak się w Duchu obudzimy to
żadnej wiedzy potrzebować nie będziemy. Wszystko samo z siebie będzie
zrozumiałe. Sceny są po to by mieć pewność, co do działania. My przełamujemy
swoje umysłowe opory.
- Dzisiaj trzeba się poodnajdywać, czyli zrozumieć, że trzeba komuś poświęcić czas
na zabawę, na myślenie. Nauczyć się ze sobą żyć, by nam było łatwiej trenować na
nas, na sobie.
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Modlitwa 11.06.2011 :
To modlitwa pojednania. Chodzi o pojednanie z Bogiem, byśmy widzieli w
przestrzeni Jego Oczy, twarz Jezusa, który jest symbolem Boga, On jest. Pojednanie
tj. udoskonalenie Jego wizerunku w nas. Ludzie nie odczuwają istoty Boga, to Bóg
jest wszystkim. Chodzi o to byśmy w doświadczaniu pojmowali istotę Boga, a gdy się
to stanie nie ma odwrotu. To chwila niezapomniana, która wywiera pieczęć na całe
nasze życie, zamyka nas w pojednaniu z Ojcem.
Marzmy o chwili, gdy staniemy przed Ojcem czując, że to On. Pojednanie z
Bogiem oznacza, że zawsze będziemy czuć Jego potęgę. Jego doskonałość
niedoścignioną, która wyraża się w miłości i wtedy w takim organicznym, duchowym,
genetycznym zapotrzebowaniu, czyli dążeniu do tego, by ta sama miłość wyrażała się
także w nas.
Gdy odnajdziesz Boga, odnajdziesz siebie, a połączy was uścisk, lecz uścisk
jest wszystkim, a ładunek w nim to miłość.
Znikamy, jesteśmy okiem Opatrzności, która odbiera sygnały z zewnątrz. Oko
Opatrzności niczego nie chce, niczego nie zakłada, a skoro nie chce i nie zakłada to
potrafi przestać istnieć.
Potrzeby są po to byśmy żyli, bo jak ich nie ma to możemy odejść. Warunkują
naszą egzystencję. Dopóki jest potrzeba, istnieje indywidualne „ja”, dotąd obraz
świata jest wypaczony pod kątem tej potrzeby. Znikają potrzeby, znika egoistyczne
„ja”, pojawia się przestrzeń w Bogu, w Duchu Świętym, którą jesteśmy. Mamy być w
Bogu, być jako coś, co nie istnieje tylko „Jest” - zapis. W Bogu wszystko jest i ma
różne formy istnienia.
„Odrzuć wszystko, skasuj istnienie, tylko „jest”. Wtedy w „jest” odkryjesz
istotę rzeczy, wszystkie możliwości przejawiania się tej istoty w zaistnieniu. Oto sens
waszego istnienia odkrycie tego, że się „jest”.
My poszukujemy istoty samych siebie, przyczyn powołania tego, kim jesteśmy.
„Gdy złapiesz istotę tego „co jest”, pojmiesz istotę ( mechanizm) tego co jest zawarte
w każdym z nas.
Tylko obserwujemy odrzucając wszystko, co było tłem. Nie mamy potrzeb.
Mamy dotrzeć do „Jest” w nas. Szukamy istoty wszechświata, ale nie znajdziemy jej
aktywując potrzebę szukania. Zapadamy w stan gdzie nie istnieje nic. Poszukujemy
początku Wszystkiego.
Nasze doświadczenia są zapisywane od razu w istocie naszych duchów. „ Nie
zastanawiaj się dziecko, co robisz, nie zastanawiaj się, co czynisz, tylko nie czyń” Duch Zbyszka.
Każdy z nas połączony jest z przestrzenią duchową, nasi nas wspierają.
„Musicie wiedzieć, że możecie, że jesteście, niczego nie zakładać,
niczego nie oceniać, niczego nie poszukiwać. Bądź i wtedy zrozumiesz, że
wszystko jest w tobie zawarte”.
My i Białe Jajo to jedno i to samo. Poznajemy istotę tego Jaja. Jak „ Jestem”
to nie ma potrzeb. Obserwuje się to, co jest, bo się „Jest”.
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Jesteśmy – skupiając się na tym, że jesteśmy, odkrywamy, że możemy
osiągnąć dużo więcej, niż jak zatrzymujemy uwagę na czymś, co chcemy, bo nie
widzimy tego, co jest, a co by sprzyjało chceniu. Dla nas nie ma przeszłości,
przyszłości. Odciąć się od wszystkiego, co było. Mamy tylko być.
„Zobaczcie, co byście mogli mieć, gdybyście tylko byli. Bez napięcia i w
antydziałaniu macie otwarte niebo i Ojca patrzącego wprost na was”
- Koniec - Chodzi o to, by się od środka zbudować.
Mamy dokonywać wyboru między dobrem, a złem. Jeśli wybieramy dobro nie
może pojawiać się negatywna myśl o drugim człowieku, ale przyglądać się jej trzeba.
Każdy z nas powinien pomagać byśmy wszyscy się jak najszybciej wydźwignęli w
prawdzie, by pokazać innym, by ich pociągnąć za sobą.
Wystarczy koncentrować się na tym, co jest w nas dobre, a podnosi się
poziom wibracji. Otwierając oczy widzieć piękno i radość. My się spotykamy by się
budować dla Ojca i reszty. Księga Wolności „na drzwiach” ma być drogowskazem.
Od dziś każdy buduje swoją Księgę Wolności dla siebie samego. Elementy,
które muszą być, by zawrzeć to, co chcę, by było to prawdą:
1.
2.
3.
4.
5.

dwa
dwa
dwa
dwa
dwa

główne cele życiowe
cele rodzinne
cele ogólnoludzkie
cele dla Boga
cele dla idei

Idea - to coś, po co tutaj przyszliśmy, coś, dzięki czemu pomagamy innym tutaj
wzrosnąć, odnaleźć się. Mniej tu chodzi o ludzi, a bardziej o tych, którzy
przygotowują się do zejścia na ziemię.
Cele napisać i powiesić. Jeśli odczuję, że mnie to nie interesuje, to jest atak, nie
wchodzić w wybory. Pamiętać o podjętej decyzji, bo wtedy moc ducha działa, a ona
potrzebuje pewności. Odpowiedzialność za decyzje.
- Szanowanie siebie i innych to przymiot ducha. Niektóre potrzeby to są nasze cele i
są podpięte pod ogólne potrzeby.
Jak podepniemy się pod główną potrzebę i utrzymamy decyzję to się stanie.
To tak, jakbyśmy Boga zaprosili do działania. Tylko nie zdradzajmy jej.
Decyzje dobrze rozważyć, ustalić, co jest korzystne, potem nie ma odwrotu. Uważać
na podpięcie się pod potrzebę wyższą i punkty węzłowe (czasami punkty są
niezależne od nas). Bóg przygotowuje sytuacje i przesyła info, ale żeby je odebrać
trzeba być na wysokich wibracjach. Te punkty węzłowe się kształtują i objawiają
swoją moc – parcie na dążenie.
„Jak nie ma ciebie, a skoro dokonałeś wyboru, to, po co masz być, to
obserwuj jak moc to realizuje”.
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- Obniża się poziom wibracji, zmienia się myślenie – wracają wybory.
- Myślenie o potrzebach obniża wibracje. Cele realizują się przy wysokich wibracjach.
Jeśli tworzymy i zmieniamy, to żyjemy. W świecie energetycznym toczą się ciągłe
zmiany, a w świecie duchowym nie istnieje nic stabilnego.
- Nawet, gdy popełniamy błędy, przeoczymy punkty węzłowe, to nie ma znaczenia, w
ten sposób buduje się duchowy Rycerz. Żyjemy, korzystamy z życia, bawimy się w
życie, a nie gramy w życie, po to przyszliśmy.
Sprawdzać, na jakim poziomie wibracyjnym mamy być by wszystko szło,
by nie spadać w napięcie.
- To, co teraz robimy to nowość, bo nauczyliśmy się działać na poziomie fizycznym,
czyli w ograniczeniach, bo nie uwierzyliśmy. Gdy zaczyna się przejawiać Duch,
ograniczenia znikają, świat staje się domem. Odrzucić ograniczenia. Mamy pokazać
władzę ducha nad materią, zacząć eksperymentować. Info już przechodzą przez
wszystkich.
Cele – nie wierzyć w ograniczenia, one były a nie są. Uwierzyć, że Duch może
przejąć nad nami kontrolę, że możemy posłużyć się potęgą własnego ducha. W
Duchu nie ma relacji, niepowodzeń, bo wszystko jest kwestią nauki. System orientuje
człowieka na niską wibrację, by go odciąć od Ducha. Radość, życie tu i teraz to
duchowy chleb.
- Jest na tej ziemi wielkie cierpienie, „Nasi” wymazali to z naszej pamięci.
- Musimy się nauczyć działać duchowo. Potrzeby, decyzje i to utrzymać.
- Człowiek fizycznie może się staczać, ale duchowo jest tylko zagubiony.
- Cel rodzinny – np. być w szczęśliwym związku
- Cel dla Boga – to nasza indywidualna umowa, sprawdzić czy o to chodzi. Nie
wpadać w pułapkę iluzji celów ( nie za dużo tych celów).
Ciągle czegoś oczekujemy od Boga, a może coś od nas dla Boga? np. oddaję Ci
Boże całą moją miłość, – ale czy pracuję by tej miłości było we mnie więcej?
- Nie okłamywać się iluzją poprawności działania.
Niektóre cele mogą pojawić się dopiero, gdy będziemy gotowi.
- Cele dla idei – np. chcę, by ludzie obudzili świadomość. Jak będziemy w radości,
będzie nas wspierało światło.
- Jak mamy cele to najniższy nasz poziom decyduje o tym, do której przestrzeni
życiowej się zaliczamy. Teraz mówimy o przestrzeni duchowej, tj. przestrzeń, która
się tworzy na trwałe zależy od naszego budzenia.

536

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

- Kanał Zbawienia podpięty jest pod Oko Opatrzności, a Opatrzność jest od
Ducha Świętego po Pra-Ojca. Idzie przez Oko Stwórcy. Ma 3 przejścia:
1. Przejście martwe – dzięki temu kanałowi jest przejście w świat żywych. W
przenośni to możliwość energetycznego uwrażliwienia w
przestrzeniach energetycznych, czyli 3- oko, widzenie,
korzystać z tego.
2. Przejście aktywne – typowe przestrzenie energetyczne
3. Przejście pasywne – w wymiar możliwości, czyli tu może istnieć wszystko.
Zidentyfikuj potrzeby występujące w wymiarze możliwości i się pod nie
podepnij, (czyli jak się podepniemy pod jakąś potrzebę to ona od razu weprze nasze
działania). I tam z głosu cierpienia narodziła się potrzeba zbawienia (ból osób na tej
ziemi zrodził potrzebę odzyskania tego, potrzeba zbawienia tam jest).
Ustalając cele ogólnoludzkie lub dla Boga, można się podpiąć pod
potrzebę zbawienia, która w przejściu, w Kanale Zbawiciela występuje.
- Musimy chcieć się obudzić w świecie duchowym i zapanować nad całością z
poziomu ducha.
- Dziecko jest bardzo ufne, dokąd dorośli go nie zaprogramują – nie dotykaj, bo się
poparzysz. Lepiej powiedzieć, ja się sparzyłem.
W naszej świadomości ma być, dwutorowość – możemy, a nie musimy. Możemy iść
dwiema drogami i obie mogą być zapisane. Jeśli mówimy o pewnej drodze to nasze
doświadczenia, nasze drogi (to moje doświadczenie, ale wy macie szukać swojego i
po swojemu działać, przyjmując ode mnie tylko informacje).
Jest 6 dróg do Ojca, a moja to tylko jedna z nich. Nie kierujmy się na coś
ślepo, ale wiedzmy, że istnieje. Przy okazji będziemy czuć, czego chcemy.
My w istnieniu, w relacjach mamy cele, natomiast Duch jest formą albo
cząstką potrzeby i jak my istniejemy to potrzeba nakłada się na cel (albo nie).
Każdy ma działać po swojemu ceniąc doświadczenia innych i wiedząc, że tak też
można, ale że istnieją jeszcze inne możliwości w oparciu o własnego ducha, o jego
doświadczenia, ale cel jest wspólny.
Każdy z nas jest własnym celem, własną potrzebą, ale tworzy to jedną
potrzebę, jeden cel, który da możliwość rozświetlania tego, co ma, bo zejście ułatwia
drogę.
„Pozycja bociana” działa, czyli my jak się otworzymy możemy w inny
sposób to samo osiągnąć. Otwieramy się na możliwości.
Każdy może przynieść nowe, info i dzięki temu odsłonić ten świat.
Różne wybory mogą być w pewnym sensie iluzyjne, bo z pozycji ducha chcesz –
może być różnorodnie, ale nie musi być ( o tym trzeba wiedzieć).
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Z potrzeby Ducha chcesz – jest. Z pozycji ducha techniką jest tylko potrzeba, by to
coś się stało. Możemy sobie podsuwać różne techniki. Naprowadzamy kogoś na
potrzeby, na Boga, a mówienie o tym to technika. Aby budzić na planecie
świadomość potrzebne jest jednoczenie, trzeba obudzić moc większej liczby
ludzi, by wspólnie osiągnąć cele.
Modlitwa – 12.06.2011:
Wchodzimy w zbiorową modlitwę i każdy będzie osobnym bąbelkiem.
Głosy wielu staną się jednym nurtem. Te zmiany dotyczą nie wymiaru fizycznego, te
zmiany będą w nas. Wszyscy są ze sobą złączeni, stajemy się jakby jedną istotą.
Przenikają informacje, mamy pozwolić im wnikać w nas, pomoże nam to pewne
rzeczy zrozumieć.
Jako Rycerze Światłości mamy zacząć się uczyć tego wszystkiego, co się
tworzy. Stworzyło się miejsce u Góry, które jest naszą oazą, przy tej rycerskości
każdy może się z tym łączyć (tam są info), jak na taką potrzebę i dla idei i dla Boga i
dla naszych celów, (bo dla Rycerza to jedno). Będzie wszystko spływać, będziemy
mieć prowadzenie, wsparcie. Pozwolić tylko by to Cię oczyściło, naprawiło. Powstaje
Ocean Możliwości.
Zakon Rycerzy istnieje w świecie duchowym. Jesteśmy pasowani na Rycerzy
Światłości. Tu odbywa się transformacja do początku, mamy się cofnąć do początku
idei. Odrzucamy ubranie, które mamy, wierzenia, czym jesteśmy, bo to w dużej
części iluzja nasiąknięta niedoskonałościami i wrócimy do miejsca gdzie jesteśmy
czyści.
Co obiecujemy to musimy zrealizować – to święte.
Uruchamiają w nas rycerskość. Rycerz jest tam i tu. Oni (Rycerze) tam czekają. Tu
mają wejście prawi. Prawość też ma swoje stopnie, ważne, by w nas był
uruchomiony mechanizm prawości. Jesteś prawy i odpowiadasz na tym poziomie
(albo nie).
Klękamy, całujemy Ziemię, która jest. Pocałowanie Ziemi to wyrażenie
szacunku dla miejsca, dla potrzeby, dla przestrzeni, w której się jest (powtórzenie
przysięgi, po co się przyszło).
Wyłania się Postać, w której ujrzymy wszystkie postacie, jakie się kiedykolwiek
pojawiły. Wyciągamy ręce i wkładamy w tę Postać, to chęć odnalezienia siebie. To
ponowne zjednoczenie się z Całością. Trzeba stracić swoje indywidualne „ja”.
„Jak chcesz pomóc, ciebie nie może być, bo ty jesteś małością w tym
wszystkim. Jak pozwolisz nam przejąć kontrolę nad sobą to wtedy
będziesz mógł zrealizować cel.”
Pojawia się Kula z Krzyżem. To proces i miejsce oczyszczania. Żeby się
zjednoczyć w Całości od nowa, trzeba być czystym, nie może być nic nieprawego,
nieszczerego, czegoś, co zakłócało by porządek.
Zapamiętaj: nie zaprzeczaj temu czym i kim jesteś tu po tej stronie i
nie zaprzeczaj temu, że Duch Święty jest także obecny w myśli, słowie i
czynie wielu ludzi. Nie zaprzeczaj temu, że Królestwo Niebieskie może
zejść na ziemię. Królestwo Niebieskie jest w każdym z nas.
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Dostrzeż to i pozwól się temu unosić (czyli jak ktoś się pogubi, to przypomnieć to
sobie).
Nauczyć się oddawać wszystko, co nieprawe i być cały czas czystym. Kościół
to dziedzictwo rodu ludzkiego. Ta potęga została zbudowana na krwi, bólu i
cierpieniu.
Zaczątek tego, co w tej chwili zostało uruchomione zostaje zapisane w Prawie,
a Prawo jest niezniszczalne. Potrzeba realizuje Prawo.
Pojawiło się w nas coś, co pozwoli łatwiej odepchnąć atak energetyczny (ryba jak
znak Jezusa wraca do oceanu).
Kto wytrwa w Prawie, jest przez Prawo chroniony.
Gwiazda Południa – ochrona, zabezpieczenie na dzień.
Jesteśmy w Kaamlaarze. Cząstka ciemnych jest w nas i nic nam nie mogą
zrobić.
Tu jest przywrócenie możliwości używania mocy PBZ, uruchomienie mocy Jezusa.
Moc Zbawienia uruchamiana jest w prawie niezniszczalności. To, co zostało zapisane
tj. tworzenie się sieci. W prawie zmian, moc zbawienia została w nas zapisana.
„Przyszliśmy po to, by zbawiać ten świat, by Całość przeniknął Ojcowski
ład”.
Jeśli przekroczymy próg, odnajdziemy się w armii, my tam jesteśmy. My tylko tu
przygotowujemy sobie wejście tego Rycerza stamtąd tu. Tam jest i tu jest. To jest
Królestwo Niebieskie.
Ponownie zjednocz się w Całości. Stań się głosem wszystkich.
My przyszliśmy tu po to by przepuścić Siły Wyższe, jako ich element, to był nasz cel.
Leżymy, Siły Wyższe wchodzą w nasze ciała (w te osoby, które oddały siebie), ciała
zostały przepromieniowane, zostało zabite to, co jest typowo ludzkie na tym
poziomie i Światłość dzięki temu weszła.
Przyszliśmy po to, by otworzyć przejście i zapomnieliśmy o tym.
Przejście jest otwarte – Brama Niebios.
Wszyscy mamy zawierzyć sobie. Dać się prowadzić temu wewnętrznemu głosowi, bo
po to przyszliśmy. Jesteśmy w równowadze.
Ludzie, relacje to dla nas nie istnieją, są pogubieni – tak mamy patrzeć na
świat tu, z tej pozycji i patrzeć jako element Sił Wyższych, którym pozwalamy na
całość działać i dajemy się im prowadzić.
Zeszliśmy w gościnę, na chwilę, budzimy świadomość duchową i mamy
wykonać swoją robotę.
Rycerz to potęga i nie ma pytania czy „to” możliwe czy nie.
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Warsztaty Świeradów 2-3 lipca 2011
- Wzrastający to jest człowiek, który wchodzi w zrozumienie. Zamiast księgi
warsztatowiczów będzie Księga Wzrastających.
- Ludzie nas atakują, bo mówimy o Bogu, bo doskonalimy się, (a to zarezerwowane
dla kleru)
- Warsztatowicze to jeszcze nie wzrastający (wzrastający pracują nad sobą). Na
płaszczyźnie fizycznej musimy odnieść sukces, ale ten sukces jest sukcesem
osobistym. Człowiek musi być szczęśliwy, bo po to tu przyszedł. Musi zdać z tego
egzamin, czyli osiągnąć swoje cele, przy otwartym sercu, przy jedności z drugim
człowiekiem.

Skala: Aleja Zwycięstw

- mówi o tym, jaka forma treningu jest dla nas najważniejsza w tej chwili.
Mamy dwie drogi, które mówią jak wzrastamy, to my musimy stać się
Rycerzami Światłości. Nie ma w człowieku z otwartym sercem odwagi, nie ma
pewności działania, która jest atrybutem duchowym. Bloki nałożone sprawiły, że
człowiek nie wykraczał poza moc na poziomie 6-tym i każdy egoista nad nim
dominował i jego pole przenikał własnym. Wszystkie sukcesy, jakie są, są sukcesem
ludzi złych, chyba, że ludzie się łącza razem i sobie pomagają, bo dodają sobie mocy.
Tymczasem jeden człowiek, który pracuje nad sobą potrafi mieć moc 2-3 Rad
Nadzorczych, jeśli ma otwartą energetykę w EJ. W EP wsparcie istnieje cały czas.
Czarna Wieża – (patrz Świeradów 19/20.03.2011), Czarna Łąka, Czarny Zamek
to są specyficzne przestrzenie, otwierają się w Czarnej Wieży, wszystko zależy od
tego, czego będziemy doświadczać. Tu muszą nas prowadzić Przewodnicy. Swoją
przemianę trzeba zacząć od Czarnego Lasu. Cokolwiek tu będzie istnieć – Kraina
Poznania, Kraina Zmian, tu będziemy się spotykać z istotami ( elfy, krasnoludki),
które są, pomagają, a czasem szkodzą uznając się za doskonalszy od człowieka twór,
chociaż nie ewoluują. Rodzą się jako efemeryda i umierają, choć mogą żyć i 400 lat.
Człowiek uczy się kilka – kilkanaście lat, a oni 200-300 lat, a więc maja wiedzę i
dostęp do sił natury, a więc patrzą na nas z góry (niektórzy). W tej przestrzeni
odgrywamy wszystkie role, czyli jesteśmy każdą postacią. Tu jest poznanie całości,
tutaj zaczynamy przygodę z odczuwaniem tego, co mówi Całość (wiatr, mrówka itp.)
np.: jako wiatr poinformować kogoś (przekazać info). Te info lecą do nas non stop,
my je odbieramy w pasmach duchowo-energetycznych, a wychwytuje to mechanizm
zwany kierunkiem tendencji. Tam jest wszystko, elementem składowym tego są
receptory duchowo-energetyczne, energie, które nam podpowiadają o tym, co się
dzieje, podpowiedzi np. duchów, przyrody o zagrożeniu. Tu się tego nauczymy.
Poziom 4-ty jest (5) - Nowy Świat, tu będziemy bohaterem własnej książki. Co tu
wymyślimy, to się będzie działo, choć w przestrzeni energetycznej, ale powoli
będziemy lepsi, silniejsi, zabłyśniemy i powolutku się spełnimy tutaj.
Poziom 6-ty – Lustra – to, co tu, będzie tym, co tam ( może być trochę zmienione).
Tam będziemy poddawani testom na Rzeczywistość, staniemy się mocni. Powoli
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zbudujemy odwagę, pracowitość i inne zalety. Trzeba to zaliczyć. Na razie na skali
dobra i zła marnie wyglądamy. Nie wolno zapominać, że idąc po lewej stronie
jednocześnie idziemy po prawej. Świątynia Serca – schody muszą być zawsze
zaliczone, ponieważ ugruntuje się w człowieku moc, będziemy wypełnieni tym, co
trzeba. Jeśli tu podpowiedzą, że mamy wejść na kamienie tzn, że strony Białej Księgi,
którą Bóg daje przez Stwórcę są otwarte. Można tu zobaczyć, kim byliśmy. Tu na tę
planetę schodzą naprawdę mocne istoty, ci, którzy sporo na innych planetach zrobili
dobrego i co sporo namieszali i trzeba to odpokutować, wydźwignąć się. Dlatego ta
planeta kryminalistów jest miejscem oczyszczania się (przewiny były i trzeba się
zmienić). To, że z drugim człowiekiem żyjemy źle, bierze się z kryminalnej
przeszłości. Wielu legło w walce o innych, są tez popełnione błędy i trzeba się z tego
wydźwignąć.
Są tu naprawdę mocne Istoty, ci, którzy poza tymi murami po wejściu w
przestrzeń będą się gdzieś rodzić na nowo, sporo mogą, sporo potrafią.
Sprawdzać:

kim byliśmy po drugiej stronie.

Połowa to Posłani, są nawet Świetliści, to istoty, które na wielu Planetach
korzystnie zmieniały życie, ale coś źle się zrobiło i tutaj mamy zapłacić za to cośmy
namieszali (w ostatnim życiu). Płaci się i wraca do gry, to takie są prawa, ma być
czystość. Tam jest uczciwość, choć masz wiele zasług, ale namieszałeś to musisz to
w sobie naprawić! Kamienie Zwycięstwa pokazują nam sceny, kim byliśmy. Wiele
światów wygląda nieco inaczej i nie jest dla nas zrozumiałe tam życie, dlatego będą
to tłumaczyć. Będziemy widzieć coś na wzór ziemi, żeby złapać, o co chodzi. Mogą
być lustra, potem trafimy do Białego Zamku – tam są nasi biesiadnicy ze świata
astralnego. Siedzą przy stołach, czasem PBZ tam jest. To jest poziom Miasta Orin.
Miasto Orin i Św. Serca nie są przypadkowe. Może tu wejść przy wyzwoleniu
energetycznym, każdy człowiek na ziemi, jeśli otworzy serce. Ale żeby wejść do Św.
Serca trzeba mieć podniesione wibracje. Natomiast każde drzwi, które tutaj są, mają
specyficzny poziom wibracji i normalny człowiek bez pracy nad sobą tu nie wejdzie,
bo nie ma tych wibracji. To jest stworzone po to, by przez podniesienie poziomu
wibracji stykać się z pewnym obszarem. To przygotował PBZ i nasi, którzy z nim
rozmawiają lub z Jezusem. To jest dostępne każdemu, ale zostało zakazane.
Eseńczycy żyli w grupach, pomagali sobie. Prawo moralne to prawo
systemowe. Góra jest przeciwna związkom formalnym. W naszym świecie trzeba to
jeszcze formalizować, bo to wzór tu jeszcze korzystniejszy. Ma być magia wspólnego
bytu. Jezus uczył radiestezji, a kościół to tępi, przeciwstawia się naukom Jezusa.
My w uzdrawianym kasujemy wszystkie wzorce energetyczne, otwieramy mu
wewnętrzne bramy do nieba, by mógł widzieć, słyszeć samemu info, za to się nas
tępi.
To, co jest w naszych głowach, jeśli się ma pewien poziom energetyczny,
powolutku jest wdrażane do głów innych ludzi i to, co jest w nas nagle się w nich
budzi i nawet nie wiedzą, że działa to na zasadzie uroku. To, o czym mówimy, jest
głosem wewnętrznym każdego człowieka, byle go uruchomić! Ezoterycy niszczą ludzi.
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Biały Zamek – skąd wchodzi się do Czarnego Lasu, do Nowego Świata i do
Rzeczywistości ( odczytywać ile % przerobione)
Uzupełnienie treści do skali omówionej w Katowicach:
- Skale służą temu, by z wielu stron przyjrzeć się człowiekowi, mówią, co mamy
przerobić, by móc się ugruntować. Człowiek to struktura energetyczna, Bóg widzi
człowieka, a ludzie maskę, którą się podziwia lub odrzuca.. Skale widzą człowieka,
jego myśli, słowa i czyny, bo to jest zapisane w nas. Te skale od różnych stron
mówią, jaki jest człowiek, dlatego ludzie są temu przeciwni. Bóg widzi w nas światło i
ciemność. Skale mówią o nas prawdę.
- Przerobiono Oriny – nie brać od nieznanych.
- W Świeradowie uruchomiony został Kanał Zbawiciela, łączymy się z kanałem przez
Orin (Orin to kula, która łączy się z Kanałem Zbawiciela), to działa. Wystarczy
dotknąć Orina i oczyszcza nas. My dokonujemy wyboru, wierzymy w to lub nie. Jak
nie wierzę, działa częściowo. Skala ta mówi, co jest w człowieku przerobione, co nie,
przypomina o tym jak się wzrasta, co przerobić.
- Budujemy się, odzyskujemy wszystko, co do nas należy w Czarnej Wieży.
Jedność zewnętrzna – cały czas płyną do nas info od wszystkiego, co jest na naszej
fali, podpowiada nam, co się dzieje, a my tego nie umiemy odebrać. W Czarnym
Lesie uczymy się tego. Musimy odczuć coś nieludzkiego, co łączy nas z przyrodą (np.
z wiatrem) i coś ludzkiego, co łączy przyrodę z nami i to odnajduje się w Czarnym
Lesie. Tu w różnych scenach uczymy się odbierać sygnały od drzew, zwierząt, wiatru
itp. Czarny Las to odnalezienie się, tu zaczynamy się budzić, otoczenie zaczyna do
nas przemawiać, odczytujemy podpowiedzi, to jest życie.
- Lustrzane odbicie- tam przeżywamy wszystko, co tu jest, bo to, co tu jest, tam
jest też, ale bez obciążenia emocjonalnego i energetycznego. Jak tu się z kimś
kłócimy czy kogoś kochamy to się nie „przeleje”, ale to, jacy my się tutaj staniemy:
odważni, pewni, umiejący, po otwarciu oczu funkcjonuje tak samo, bo nabyliśmy te
umiejętności. To jest tylko przypomnienie, co musimy zrobić ( sceny).
- W Świątyni Serca sprawdzamy, które drzwi musimy zaliczyć, gdzie dziś wejść, a
gdzie nie.
- Każdego z nas obowiązuje stanie się Świętym ( 9).
- Kamienie Zwycięstwa – tu mamy wgląd do Białej Księgi, możemy zobaczyć, co
było w nas cudowne, co jest w nas do odzyskania.
- W Lustrach kolory są ważne. Skala ta (cała) mówi o tym jak wygląda nasza praca
nas sobą, to, co osiągnęliśmy trzeba utrzymać (to też praca nad sobą). Mamy być
miłością, potęgą, która realizuje swoje cele.
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Skala z Księgą Światłości i Ciemności :/pomarańczowa/
„Przyzwyczajenie energetyczne kształtuje ruch ku PTP i PWW” – wszystko to, czyli
systemowa obróbka, której podlegaliśmy, zostawiła w nas ślad ( wojsko, kariera itp.).
Na poziomie fizycznym odebrano nam wszystko, co Bóg dał swoim dzieciom. Wiele
miast zamykają, bo ludzie są tam opętani na skutek technologii.
Przyzwyczajenia – stosujesz PTP w mniejszym lub większym stopniu albo PWW.
Robisz wszystko, by drugiego człowieka doprowadzić do tego, by miał prawo
do swobodnej wypowiedzi, miłości, do zarobku, by nie zmuszano go do mordowania
innych. Zwrócić uwagę, czym tutaj jesteśmy wypełnieni, matrycę trzeba zapisać na
nowo. Wszystko, co zrobiliśmy drugiemu człowiekowi, a więc Dziecku Bożemu, jest
zapisane i w Ojcu zawarte. Nigdy się tego nie wymaże. Po wejściu do kronik zawsze
się to odczyta, więc trzeba się zaprogramować na nowo i w myśl tych zasad
postępować, by było więcej dobra. Wypełnienia energetyczne są zapisem dobra i zła
w człowieku. Dopiero zmiana, zapis tego, co w Bogu dobrego uczyniłem sprawi, że
będziemy przez Boga inaczej widziani. Trzeba to dobro w Bogu zbudować.
Człowiek to nie auto, w którym jedzie, człowiek to jest Dusza, to emocje, myśli
i Duch - który przez te myśli i emocje się wyraża. Jest sumą zapisów energetycznych,
własnych dokonań. Każda myśl, słowo i czyn, wszystko, co w naszym życiu zaistniało
jest zapisane i funkcjonuje. Bóg widzi wypełnienia. Skale to pokazują. Skala
przypomina o wypełnieniach by zdobywać więcej światła. Nie istnieje nic takiego jak
dobro i zło, to są wybory energetyczne, które mówią o tym, jacy jesteśmy.
Na innych Planetach inaczej to wygląda, inne potrzeby są realizowane, inny
zakres uczuć, ale zawsze energia, która jest w człowieku decyduje o tym gdzie
„wpadniemy” po śmierci.
Katowice:
Przyzwyczajenia energetyczne to nasza podstawa, nasze
zamatrycowanie czyli na jednego człowieka reagują tak, na innego inaczej (np.
teściowa). To jak reagują, to albo kogoś podporządkowuję sobie albo wspieram – w
wolnym wyborze jego i siebie, czyli przyzwyczajenia energetyczne. My nie mamy
prawa wchodzić w emocje, żywić niskich uczuć, żyć relacjami, bo to oznacza, że
ciągle nie rozumiemy (staramy się pojąć), nie łapiemy, że to jest dusza, zagubiony
człowiek przez system wykoślawiony, że się nie odnajduje i może być niebezpieczny.
Trzeba to zrozumieć.
Moc sprawcza – wartości procentowe dotyczą Jezusa, sprawdzać ile nam
brakuje, wtedy łatwiej się naprowadzać na potrzebę pewnych zmian, ukierunkować
pracę nad sobą, nie żyć w iluzji własnej doskonałości. Wczoraj (1.07.2011) w nocy
powstał w hotelu w Świeradowie Czarny Krzyż – Kanał Zbawiciela i każdy, kto tu
przyjedzie i pobędzie 3 godziny będzie miał skasowane Węzły Karmiczne,
oczyszczony, ale musi dokonać wyboru, musi chcieć. Ludzie będą tu zdrowieć. Po
jednym pobycie poziom choroby spadnie do 70 %. Takie miejsca w przyszłości będą
tworzone masowo – tutaj powstało pierwsze. W przyszłości będzie 7 takich miejsc,
na każdym kontynencie jedno. Tu 3 godziny wystarcza do oczyszczenia
energetycznego, do otwarcia bram na druga stronę, żeby wiedzieć, słyszeć i widzieć.
Ten mechanizm można było uruchomić, bo chcemy, żeby drugi człowiek był
szczęśliwy.
544
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Moc Sprawcza ( Katowice 9.04., str. ……..) to, to, co jest w nas na jakimś poziomie
i co my możemy zbudować. Jak my wzrastamy duchowo – Białe Jajo – to przy
okazji naprawiamy te wyżej wymienione rzeczy, a pomaga nam w tym Świątynia
Serca, pokazano tu jak się odbudować, odzyskać to, co było (my sobie tylko
przypominamy, co robiliśmy poprzednio).
Moc Walki musi być, to chęć do zmian i to trzeba zbudować.
Moc Psychiczna musi być, bo od niej zależy wszystko, co będziemy robić. Ona
utrzymuje całość – wiarę, samorealizację, spełnianie się, pewność działania. Nie
wierzysz w siebie, nie masz mocy psychicznej. Stratedzy to ludzie, którzy osiągają
cele mocą psychiczną. U Talaronów jest bardzo duża i oni rządzą tym światem. Po to
uczymy się tego wszystkiego by pomagać innym, dotłumaczać, by to zrozumieli.
Jezus osiągnął Mistrzostwo, gdy miał 36 lat.
Moc u Jezusa w EP była na 16-stce, ale On korzystał z PWW, więc uruchamiał te
moc z otwartym sercem, bo miał też MB, człowiek jej nie uzyska. Jednak człowiek,
jeśli się wyczyści, podepnie pod moce, może z tego korzystać do walki z ciemnością.
- Każdy z nas przechodzi okresy zagubienia np. głód autorytetu, ale trzeba to w sobie
odkryć i zniwelować to. Nikt z nas nie jest lepszy od drugiego, jesteśmy tacy sami.
- Na stronice będą mogli się wypowiadać wzrastający. To ci, którzy poprzez
doświadczanie, poprzez sceny, poprzez prowadzenie przez Górę zaczynają pojmować
ten świat i siebie, ale przede wszystkim drugiego człowieka, ten, kto nad sobą już
pracuje już zaczyna widzieć. Zastosować taryfę ulgową do człowieka, który nie wie,
nie pracuje nad sobą, ale nie myśleć, że jesteśmy od niego lepsi.
- Mamy: Boga Twórcę, Ducha, Św., PBZ, Boga-Ojca, Boga Pra-Ojca. Ojciec to jest
całe Miasto Rzeczywistości i tu mówimy o wypełnieniach Ojcem. Bóg jest poza
Miastem Rzeczywistości, Jezus był Nim wypełniony w 30 %.
- Jest 6 Bogów wpływających na całość Rzeczywistości – 3 po tej stronie i 3 po
tamtej. Ogólnie mówimy, że to są różne Rzeczywistości, różne światy, ale to
wszystko jedno, bo i tak jest w jednym miejscu.
- Wypełnienie Bogiem spoza Miasta Rzeczywistości – padasz, bo patrzysz na
Doskonałość, bo się wstydzisz własnych słabości, bo niszczysz siebie i innych. Jak
Jezus to odczuł, zaczął myć nogi innym.
- Im się jest wrażliwszym, czyli w wyższych wibracjach obudzonym to dotkliwiej i
gorzej czujemy się z tymi, którzy są od nas oddaleni, a jak jesteśmy w radości to nie
chce się z ludźmi rozmawiać, czujemy chore podejście innych do życia, do świata.
Nawet z naszymi trudno wytrzymać.
- Jezus w 100 % był dla ludzi, a będąc dla ludzi był także dla siebie. Robił wszystko
poprawnie w cudzie, w jedności i w pojednaniu.
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- Dla zaświatów – najwięcej jest ludzi, którzy są dla Boga w 10 %, ale Bóg dla nich
ma być w 100 % - Boże daj, Boże pomóż, Boże…. A co my dla Boga zrobiliśmy ? To
my mamy być dla Boga, a wtedy odkrywamy, że jesteśmy też dla siebie. Rozumiemy,
że jesteśmy jednością i krzywdząc innych krzywdzimy sami siebie. We wszystkim, co
się robi musi być prawda – Boża, nie systemowa.
Świeradów: My wzrastamy, czujemy potrzebę bycia z drugim człowiekiem, ale
dopóki nie osiągniemy jakiegoś poziomu, trudno nam z pewnym ludźmi przebywać,
odczuwamy wzburzenie energetyczne przybywając z ludźmi o niskich wibracjach. To
są różne energie, jak lód i ogień, ale muszą się kiedyś złączyć, bo wszystko dąży do
jednego.
Niektórzy rodzą się po to, by utrzymać system, by niszczyć tych, którzy chcą
wzrastać, rodzą się fizycznie, ale to są nienarodzeni.
Ci, co wykorzystują innych (ludzie są dla nich) niszczą, zabijają własną duszę.
Dla tych, którzy są dla ludzi reakcja energetyczna ich wypowiedzi jest nie do
zniesienia, nie do przyjęcia. Sprawdzać się na skali %. U nas nie może być tak, by
cokolwiek było dla nas, bo jeśli odnajdziemy się całkowicie w „dla ludzi” to innych
widzimy w lustrze.
Jeśli jest się dla świata, dla wszystkiego, to się czuje, że drzewo czuje, że
droga tętni, wszystko żyje, więc trzeba dla „tego” być (nie rzucam papierka, nie pluję
na drogę). Chodzi o podejście, o posyłanie tych energii.
Jestem dla zaświatów – tu początkiem albo końcem wszystkiego jest Bóg.
Najczęściej chcemy, by Bóg nam służył, a co człowiek dał Bogu? Co zrobił, by Mu
udowodnić, że jest Jego Synem? Co zrobił, by to udowodnić, dając światu, co zrobił
dla Boga dając to drugiemu człowiekowi.
Jeśli jestem z ludźmi po drugiej stronie bariery to nie ma z nimi komunikacji,
nie ma wymiany energetycznej. To nie jest odrzucenie tylko niechętnie przebywa się
z tymi, którzy niszczą, mordują.
Panowanie nad relacjami – dopóki żyję emocjami to nie żyję, a niektórzy
są rządzeni przez emocje. Emocje to nie tylko energia, to konkretny program
energetyczny (jak w komputerze – wirus się trafi i rządzi wszystkim). To ja jestem
właścicielem tego ciała i energetyki czy emocje?
Nie może wyprowadzić nas z równowagi drugi człowiek.
Panowanie nad ludźmi – dotyczy to myślenia. Cały czas żyjemy drugimi
ludźmi, może już bez niechęci, złości. Oni są ciągle w nas obecni. Dopóki będziemy
nimi żyć, nie będziemy żyć sobą, światem. Musimy być miłością, wtedy nie
poszukujesz miłości, jak światu jest potrzebne zawsze przyjdzie. To, czego szukamy
jest w nas. Żyjąc innymi nie widzimy prawdy.
Panowanie nad przestrzenią życiową, jeśli przestaję żyć ludźmi, tymi,
którzy są przy mnie to dostrzegam w mojej przestrzeni wszystkich innych.
Panowanie nad przestrzenią całości – funkcjonuje tu czysty umysł.
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Panowanie nad całością w sobie – tu mówimy o zjednoczeniu się w duchu
(panowanie nad emocjami, relacjami, własną duszą, budzenie się w swej
przestrzeni).
Oko Stwórcy – Czysta Świadomość, czyli podpowiedzi płynące bezpośrednio
od Boga. Z reguły u człowieka jest umysł ten niskowibracyjnym, sterowany, czyli cały
czas włączone myślenie i jeszcze emocje. Potem jest Czysty Umysł, następnie
Świadomość i Czysta Świadomość. U Jezusa nie działał umysł, tylko świadomość i
czysta świadomość, dlatego wiedział.
W Księdze Światłości i Ciemności możemy sprawdzić ile tak naprawdę jest
w nas światła. Możemy to odnieść do danej chwili lub pewnego okresu lub do całości
życia. Każda właściwa jest nagradzana, a niewłaściwa to kropelka ciemności. To
przypomnienie o tym, jacy jesteśmy w środku, co trzeba zmienić. Tu prędzej czy
później musi być czystka. Jak dojdzie człowiek do Chrztu i Góra na to się zgodzi to
przyjęty Chrzest wszystko wymaże, zaczyna się nowa droga. Jeśli jednak spróbuje się
w tym czasie wystąpić przeciwko temu (czystości w myśli, słowie, czynie) to jest źle,
to oszustwo wobec siebie samego.
Przyznawać się do własnych słabości, nie wstydzić się i nie okłamywać się.

Skala – Przestrzenie Duchowe.
Tu widać kogoś medytującego, ale ten stan modlitwy ma być tutaj przy
otwartej świadomości, przy otwartych oczach, realizowany w życiu. To, czego
doświadczamy w świecie duchowym, nauki, które tam pobieramy mają być przelane
na ten świat. My tu mamy główne oko otwarte i tu żyjemy, tu trenujemy na ludziach
(ten sam Kowalski jest tam i tu, a tu się trenuje), ten stan ma być tu i teraz (stan
zawieszenia przy otwartych oczach). Można mieć cały czas włączoną świadomość i
pojmować rzeczywistość, odbierać ją całą jak i w stanie modlitewnym, jak i tam
(uczą nas być człowiekiem, prowadzą człowieka, a nie istotę – człowiek z nazwy).
Przestrzenie duchowe – te, w których my byśmy chcieli się znaleźć należą
do nas. Przestrzeń życiowa ( będą skale) mówi o tym, na jakim poziomie my sobie
radzimy. Jeśli jestem potężniejszy, czystszy duchowo, to i w życiu w tej przestrzeni
lepiej sobie radzę.
Przestrzenie duchowe mówią o tym, jacy jesteśmy duchowo-energetyczni,
czyli jak myśmy się otworzyli i obudzili w tamtych wymiarach. Prawdą jest, że jak
jestem czystszy i pełniejszy tam, to lepiej sobie radzę w tym życiu posługując się EJ.
To, czego ludzie nie rozumieją, to, że przy dokonywaniu wyborów muszę po
wybraniu opcji przy niej zostać (nie mogą kogoś kochać w sobotę, a w niedzielę nie).
Jeśli jakiś cel chcę osiągnąć, popadam w różne skrajności to się to znosi, ta moc,
którą uruchamiam w EJ na by się to stało, jest niszczona przez moc w EP (to się
znosi , nie sumuje). Trzeba dokonać wyboru, bo z tego zdajemy egzamin przed sobą
i innymi.
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Są ludzie, którzy cały czas tkwią w krainie dokonywania wyborów. Egoiści nie
mają problemu z wyborami, więc czemu my w EJ nie mamy takiej pewności – jeszcze
się w tym paśmie nie odnaleźliśmy i są wątpliwości.
Przestrzenie Duchowe mówią, jak bardzo się budzimy w duchu, dzięki czemu i
w przestrzeniach duchowych sobie radzimy, bo jedno z drugim jest powiązane.
Wzrastający przez to, że nasiąknęli niewłaściwym, systemowym wypełnieniem, w
chwilach słabości, bo nie potrafią utrzymać wskakują do technik, w których jest
podporządkowanie drugiego człowieka ( zawiść, nienawiść itd.). Tu by chcieli, by Bóg
ich widział cudownymi, ale cały czas wypełniają się niską wibracją – to, co mogą
osiągnąć ?
Katowice: Istnieją w nas Przestrzenie Duchowe jasne i ciemne. Tu
możemy sprawdzić, na jakim poziomie jesteśmy. Pierwsze, co musimy zrobić to
przeprogramować się. Bez scen to niemożliwe.
1. Odrzucenie atawistycznego, fizycznego umysłu – fizyczny umysł mówi
o tym, że jesteśmy skierowani na przetrwanie, żądzę ( logiki i inteligencji nie
mieszajmy z umysłem). Umysł pozostaje jako program, ale musi być czysty.
Odrzucenie tego, co najważniejsze – świat nie należy do mnie. Jak odrzuciłeś,
wiesz, że inni mają prawo chodzić i nie są twoją własnością. Pełna (1) – dla
człowieka oznacza, że tu możemy swoją boskość wyrazić na pewnym
poziomie. Oznacza, że sobie radzimy tak jak poprawny duchowo człowiek, (bo
rozumiesz swój stan i coś poprawiasz).
2. Umysł, odczucie Duszy jako aktora w filmie – tu odnajdujemy się na
poziomie duszy, tu zaczyna działać świadomość, tu czujemy, że jesteśmy z
innymi. Oni mogą stanowić zagrożenie, bo zapomnieli, że są wspaniali, bo im
namieszali w głowach itp., na poziomie ciała fizycznego coś zaszło nie tak, ale
my musimy rozumieć, że to, co tu widzimy jest tylko cząstką tego, który tam
siedzi i nie umie się odnaleźć. Gdyby Duch w pełni umiał tu otworzyć oczy,
gdyby nie było kodów itp. To my bylibyśmy cudowni od momentu otwarcia
oczu.
3. Świadomość – totalne zabicie ego, totalne zabicie ważności człowieka
fizycznego, zrozumienie, że dusza to jest tylko pośrednik, że emocje, myśli to
dziadostwo jeśli jest niskowibracyjne. To jest cud odczuwania jeśli wchodzą w
uczucia i żyją marzeniami ( to jest etap, marzenia kiedyś też znikną ).
Tworzymy nowe, by całość wyrażała się w Ojcu. Tu jest poziom miłości,
totalnej tolerancji, naprawiania błędów własnych i innych. Tu mówimy o
świadomości, czyli byciu Świętym.
4. Stanie się bogiem we własnej przestrzeni – stanie się bogiem ten, który
panuje nad własnymi myślami i emocjami i już korzysta z podjętej decyzji, a
nie z wyborów.
5. Zaistnienie w działaniu… - potrafimy korzystać z tego wszystkiego, co w
nas jest cudownego, z woli, z miłości, radości. To są dary uruchomione przez
Boga. Poznaj, czym jest energetyczne zagubienie, uniesienie, posmakuj,
dokonaj wyboru i zatracaj się w życiu. Idź i żyj. Teraz cierpisz tu, ale nie Bóg
stworzył ten świat, to stworzyło zło i człowiek przez zło opanowany. Gdy
korzystamy z Ojcowskich darów nie zrobimy nic, co by sprawiło, że będziemy
się czuć głupio i źle. Trzeba czuć, trzeba kochać siebie, wybaczyć sobie i nie
jechać na cudzych plecach. Kto tu jest (5) nie może z niego wyjść nic
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niepoprawnego poza tym ma takie czucie, że wyprzedza to wszystko, co się
toczy. Ktoś, kto tutaj dotarł nie będzie się zastanawiał nad wieloma rzeczami,
bo, po co, skoro moc została mu dana do tego, żeby sama działała. Jezus
istniał w przeszłości i przyszłości, dzięki czemu nie musiał dokonywać
wyborów i cały czas był w tu i teraz. Jak na ekranie myśli będziemy wyświetlać
to, czego nie mamy, moc musi dążyć do tego, by to się stało. Życie
marzeniami pozwala na cud istnienia. Jak zakotwiczymy się w doświadczaniu
marzeń to osiągamy poziom, gdy znika wczoraj i jutro i nie musimy myśleć o
tym, czego chcemy – podjąłeś decyzję i moc Chrystusa w tobie działa i
realizuje twoje plany. W radości znika przeszłość i przyszłość, zaczyna się
odczuwać dziwną moc, zaczynasz czuć tylko siebie, a jak odczujesz siebie, nie
zapomnisz tego „siebie odnalazłeś, bo marzeń nie potrzebujesz.
Marzenia są po to by się spełniać, by siebie odnaleźć.” Wszystko już
masz, już nie musisz się starać, wiesz, ale trzeba być w radości.
6. Powrót Zeusa – przyszłość – Zeus doświadcza, jest doświadczeniem, niszczy
to wszystko, co przeszkadza prawdziwemu, Bożemu doświadczaniu. Niszczy
przez zmiany.
- Namiętność to chęć bycia z drugim człowiekiem. Nie ma namiętności tam,
gdzie jest pożądanie. Namiętność to powinowactwo energetyczne, łączy
przyjaciół, chcemy być z ludźmi, którzy tak samo wibrują, reagują w podobnych
sytuacjach, podobnie pojmują świat.
- Pożądanie jest destrukcyjne, emocje tu rządzą, jest niskowibracyjne.
- Przyjaźń to powinowactwo duchowe, to jest coś, że chcesz z tym człowiekiem
być. Przyjaźń, a pojednanie czyli dwie istoty ludzkie są tak blisko siebie, są tak
jednorodne, że ich pola się przenikają. Jak są razem, mogą więcej. Jesteś z
przyjacielem to wiesz, że możesz więcej.
- Miłość – większość ludzi nigdy nie doświadczyła miłości.
- Spełnienie – mowa o życiu tu, tu musimy realizować swoje plany, tego nie
unikniemy.
- Oddanie samemu sobie – musimy zacząć od siebie. Przyszliśmy tu dla siebie,
nie dla innych. Wchodzimy w stanu uniesień nie dla innych, ale jak wchodzimy w
nie duchowo, jesteśmy darem dla innych. Jak pracuję nad sobą i jest mi dobrze,
to ten drugi człowiek dostanie sam dar, wszystko u niego poprawnie się uruchomi
itd. Jeśli chcesz z nim być to jest to poprawne i on to samo czuje.
Musi być totalna radość z tego co robimy. Pytanie tylko ile my robimy dla
siebie ? W świecie duchowym nie ma posługi dla innych, robienia czegokolwiek
dla innych. Jeśli robimy to, co nas nie kręci, to moc się nie uruchomi, bo
podświadomie tego nie chcesz. Jak nie ma oddania samemu sobie, mechanizm
się cofa. Wszystko, co służy człowiekowi, a nie jest podporządkowaniem drugiego
człowieka, jest dobre. Każdy, kto chce wejść w świętość musi tutaj zaistnieć. Nie
możemy siebie niszczyć.
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Świeradów:
Zapis wewnętrznej doskonałości duchowej, podświadomość
duchowa, to istnieje i dopóki nie będziemy tego odczytywać, będziemy żyć iluzją
starania się o siebie. Wszystko, co jest w nas nieprawdziwe, jest w duchu naszym
wyraźnie widoczne. Wszystko, co robimy musi być poprawne, bo inaczej my
jesteśmy niewłaściwi. My musimy być godni życia w tym świecie (my czujemy
własną godność ) inaczej zabijemy samych siebie.
- Związki z Bogiem – tu mowa o Bogu spoza Miasta Rzeczywistości, a nie o
Jego częściach, które tu funkcjonują.
- Skrucha nie jest pojęta przez ludzi, nie ma nic wspólnego z pokorą, której
ludzie też nie rozumieją. Skrucha to tak potężne narzędzie, że człowiek zabija się
ze wstydu, że krzywo popatrzył w okno, a my ludzi zabijamy. Po prawej stronie
mamy grzechy, to są grzechy , a nie błędy, to przewiny.
- Grzechy i przewiny – to niepoprawność, to stałość w człowieku i trzeba się
tego pozbyć.
- Wibracje – przy wysokich wibracjach jest inne pojmowanie tej Rzeczywistości,
wtedy przez zmianę postawy może być w nas więcej światła. Niskie wibracje
musza być przetworzone.

PRÓBY:
– każdy z nas jest im poddawany. Jak je zaliczy to Góra go informuje o tym, że
był poddany i zaliczył. Jak nie zaliczył to o tym nie wie i dalej zalicza. To
sprawdzanie, jacy jesteśmy prawdziwi.
Świadomość nie potrzebuje wykształcenia. Ruch przyczyny, kierunek tendencji
doprowadzą, sięgniesz po wszystkie info. Nie oznacza to, że mamy to lekceważyć,
ale nie przeceniać wykształcenia, nie wiąże się ono z doskonałością ludzką.
Uczenie się to ściąganie info, manipulowanie info, utrwalanie pewnych rzeczy.
Próba szczerości – wobec siebie , drugiego człowieka, wobec Boga.
Modlitwa – umiejętność wykorzystania jej w każdym aspekcie fizycznym,
energetycznym i duchowym, nasza technika odnalezienia siebie. Jak człowiek
zaliczy próby jest marzeniem. Nie wszystkie próby są potrzebne do Poziomu
Świętego, ale to wszystkie, które zaliczył Jezus do poziomu Uświęconego.
Próba Nadziei (marzenia)– nie mieć marzeń, ale być marzeniem.
Próba Rachowania – ogląd sytuacji i relacji bez różnicującego sumienie
oceniania - skale pomagają we właściwej ocenie sytuacji jak wygląda prawda o
nas. To nie jest ocena. Sprawdzamy innych, by nie wchodzić z nimi w układy, bo
np.: oszust.
Próba Zapomnienia – odcięcie się od negatywnego pamiętania o ludzkich
błędach - by to zrobić trzeba zapisać na poziomie umysłu, w matrycy. Program to
odnalezienie się w tej sytuacji, we własnym duchu. Duch nie pamięta o błędach.
Nie pamiętajmy błędów innych. Dla Boga to błędy małych dzieci. On nie pamięta,
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a my mamy pamiętać? Trzeba to na nowo zapisać w matrycy. To jest próba jak
zaliczę to jej nie ma.
Próba Podziwu – dla dzieła Bożego - to trzeba odczuć, to przerabiamy w
Czarnym Lesie, kiedy jesteśmy siłami przyrody, bohaterami w tej scenie. Wtedy
zaczynamy pojmować jak to wszystko cudownie skonstruowane, tylko to odczuć.
Jak człowiek już wzrasta, może tę próbę zaliczyć, bo nie żyje sobą, nie jest
zamknięty tylko we własnym świecie (odprogramować się).
Trwanie w sobie – należyte trzymanie mocy i poziomu duchowego)
ugruntowanie się.
Próba Śmierci – odcięcie się od ułomności ciała i Duszy. Jezus wytracił Duszę,
Duch wszedł i tylko Duch może panować nad materią, czas i przestrzeń się nie
liczy. To, co chcę, jest. Zeus to 100 % zejścia ducha. Doświadcza całości.
Jest jeszcze jedna próba, kiedy Duch całkowicie schodzi, Próba Samego
Siebie, to jest to, co trzeba zaliczyć, by wiedzieć, czym jest ostatnia próba.

Skala Kreacja – tworzenie wirów Rzeczywistości (losy, działania, życie…)
Skale mówią o człowieku, jaki on jest. Określają nas w prawdzie, a to, co
schodzi pomaga nam w tym życiu odnaleźć się tak jak chcemy.
Wróżby przedstawiają ogólny zarys tego, co nas czeka i to jest złe. Tu
planujemy przy tej energetyce, co chcemy osiągnąć i w jakim zakresie przy
pewnej mocy to osiągniemy. Uczą nas, że sami panujemy nad własnym
przeznaczeniem. Kreacja mówi o tym, w jaki sposób w danej chwili panujemy nad
własną przestrzenią życiową ( lub okres 3-6 miesięcy np. ).
Koła – czasem zło uderza i coś nie wyjdzie. Będąc elastycznym można
przewidzieć zmiany, odczytać zagrożenia, ryzyko itd. i temu się przeciwstawić.
Te skale mówią o płynności zmian. Informacje z Góry są elastyczne, wiara w
karty, to zaakceptowanie tego, co jest. Tu jest płynność, tu zwycięstwo, ale i
obowiązek pracy nad sobą (a nie kabała i karty). Tu odczytujemy prawdę o
własnej niedoskonałości.
Sprawdzać naszą energetyczną godność, a zaczynamy od hańby
energetycznej. W życiu spada się do hańby energetycznej, gdy np. obiecaliśmy
mówić prawdę, a kłamiemy dla osiągnięcia korzyści, gdy stosujemy szantaż
energetyczny. Przez nasze słabości schodzimy do hańby energetycznej. Tyczy
się to całego naszego życia. Tam gdzie jest hańba energetyczna nie ma kreacji,
bo żyjemy w PTP.
Tylko dwie osoby zdecydowały się być Sługami Bożymi, działać tak jak Ojciec
im podpowie. Mamy być obrazem Boga w tym wymiarze, a my żyjemy
moralnością, brakiem poszanowania tego, co jest w drugim człowieku, czyli jego
godności.
W Świecie Duchowym Prawo jest najważniejsze. Prawym jest ten, kto jest
wyrażony w prawie duchowym. Dopiero, jak się wyrazisz w prawie
duchowym możesz być sprawiedliwy dla siebie i dla drugiego człowieka.
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Trzeba tu wiedzieć, ile winy ponosi się w swoim zachowaniu. Wielu czyni zło, nie
kontroluje swoich myśli i emocji. Innym problemem jest brak wybaczenia.
Niewiele trzeba w tym systemie by uruchomić zło, a człowiek je napędza. Tak
działa moralność.
- Oddanie – do człowieka albo do Siły Wyższej mówi o tym, jacy jesteśmy
potężni wewnętrznie. Tu odczytujemy się tak, jak byśmy byli na pustyni – my i
cała reszta świata – jak jesteś tu potężny, istniejesz tylko ty, świata nie ma, a
przez to, że istniejesz ty – istnieje świat, bo on jest zawarty w tobie.
Puls i strumień życia - omówiono wcześniej ( PULS, Rusinowice 16.01.2010)
Tu możemy sprawdzić, jaki mamy wpływ na to, co się dzieje.
Ciśnienie Życia – dzięki temu zagęszcza się Strumień.
Ciśnienie Śmierci – jest pierwsze w działaniu, to śmierć starego daje możliwości
wprowadzenia nowego ( kasuje stary zapis).
Ciśnienie materializujące – mówi, jaki mamy wpływ na energetykę i biologię
ludzkiego organizmu. To coś, w co musi wejść poziom duchowy, bo mówimy o
organach, o czymś żywym, czego nie można powołać bez zgody ducha. Ciśnienie
materializujące dotyczy rzeczy, które obdarzone są duszą, a każdy organ ma
duszę, a bez udziału ducha nie można cząstek odtworzyć.
- Sprawdź siebie gdzie jesteś, a zrozumiesz, co możesz.
- O panowaniu nad przestrzeniami mówi lewitacja, materializacja itp.
Istnienie – my istniejemy tylko wtedy, gdy jesteśmy pełni, wielu z nas tylko jest
( sprawdzić w ilu % istniejemy).
Do tej skali jest druga strona – to powtórzenie od drugiej strony tego, co
omówione na pierwszej.
- Powrót do domu związany jest z ciśnieniem duchowym.
- Ciśnienie Duchowe zależy od naszej mocy i od czystości, ono jest
nieodczuwalne. Odczuwamy tylko efekt tego działania. Ciśnienia duchowego nie
wykorzystuje się do uzdrawiania, ale do programowania pól, czyli nowy zapis (a
więc i do uzdrawiania).
Tu Dusza musi wejść w stan pewności – wola.
Ta skala (obie strony) mówi, co potrafimy i jak wpływamy na Całość, a wynika z
pracy energetycznej i duchowej, ( bo jesteśmy fizyczni, energetyczni i duchowi).
Te skale ujmują nas od strony energetycznej i duchowej, a nie naszej fizyczności.
Przeczytać uważnie druga stronę.
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Skala: Droga człowieka
Jest tu rzecz, na którą z reguły nie zwraca się uwagi, a my musimy to
rozpoznać, jeśli ktoś do nas przychodzi. Niektórzy ludzie nie potrafią kochać, bo zapis
przykrych doświadczeń w życiu wykrzywił ich na poziomie duchowo-energetycznym i
to są trwałe zmiany, trudno to zmienić, to Miłość Utracona.
W PWW my kochamy nie licząc na wzajemność, po prostu kochamy. W PTP
musi być wzajemność. Krzywda albo niezrozumienie, która w kwestii uczuć, a z
drugim człowiekiem miały nas łączyć tylko uczucia, jeśli ten obraz jest zaburzony na
stałe to nas to modyfikuje, a z tego wynika nieumiejętność wybaczenia itd. Tym
czymś, co modyfikuje, co zniszczyło człowieka jest miłość utracona. Tu można
wyczytać, co go do tego doprowadziło, dzięki czemu można wpływać na zmiany
postawy tego człowieka, choć nie zawsze. Miłość utracona mówi o tle wydarzeń
emocjonalnych, które uniemożliwiły prawdziwe odczucie miłości, jedności z drugim
człowiekiem i czy stało się to nawykiem ( czy on sam jest ciemny czy coś się stało).
Dół duchowo-energetycznej niedoskonałości – mówimy o człowieku, który nie
umie się znaleźć w tych relacjach, to niezrozumienie, nie pojmie tego.
Wyrzutnia rakiet – to robi się nawykiem. To z reguły ludzie mili. Przy pewnej
inteligencji może się uporządkować.
Czerwone Ognisko – to ci najbardziej niebezpieczni, to egoizm w doświadczaniu
uczuć. Kocha, ale zniewala, czyni własnością.
Samochwała – rozchwiany, manipulant uczuciami.
Złodziej uczuć – odwrócenie, on musi wiedzieć, że kochamy, kradnie, żywi się
twoimi uczuciami, sam nie kocha ( lub trochę).
Demokracja – wizja kościelna, systemowa.
Dół straconych szans – są ludzie, którzy tracą szanse. Potrafią wejść w uczucia, są
otwarci, pobrzmiewają bólem przez utracenie szansy. Wydaje im się, że więcej nie
będą jej mieli.
Dół niezrozumienia miłości – tu jest ok.
Ta skala wiele mówi o ludziach, którzy chcą ze sobą być. Uczucia, relacje na
poziomie kochania energetycznego to jest zapis, który cały czas pragniemy by w nas
pobrzmiewał. Po to jesteśmy w związkach.
Jest tu podpowiedź, co do ciemnej przemiany duchowej, która też jest w każdym
człowieku. Możemy z niej już nie korzystać, ale była i jej echo jest ( czarne
wypełnienia).
Siłacz - fizyczne panowanie nad człowiekiem, to egoizm w najprymitywniejszej
formie, siłowe rozwiązania.
Napastliwiec – energetyczna dominacja i zastraszanie on od razu jest
Uzurpator – Neron – programy i systemy to On
Niszczyciel – oddaje duszę tamtemu prawu - tamta moc przez niego się wyraża,
niszczy, steruje prawem do własnych potrzeb ( politycy, historia kościoła).
Czarny Zwycięzca – oddaje ducha Ciemnemu prawu, to 13 po tamtej stronie
Czarny Bóg – zabiera istotę ludzką - tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy
świadomie niszczą innych. To potęga, rozrywa przez najmniejszą słabość - tu
możemy odczytać człowieka przed urodzeniem i teraz.
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Skala: „Droga człowieka” - (dół skali)
I, II, II, IV, to cała nasza droga. Najczęściej jesteśmy po trochu w różnych
częściach ( poziomach), odczytywać, gdzie znajdujemy się całościowo:
I. Długa droga poznania siebie
1-10 zrozumienie, czym się jest, jak się funkcjonuje, to, co my przerabiamy od dołu
do świętości, od tego, by zacząć być dobrym człowiekiem
II. Wejście w głąb siebie
tu jest praca nad sobą. Do tego poziomu nie wejdzie się bez pracy nad sobą.
III. Etap poznawania – skoro już wiem jak funkcjonuje, to trzeba się przyjrzeć jak
funkcjonuje reszta, bo od niej i ja zależę
IV. Wejście na poziomy światła energii i doczesnej rzeczywistości – to jest
prawdziwe odnajdywanie się we wszystkim
6 - jak przyjąłeś, jak zrozumiałeś, to nie spoczniesz, by światło było wszędzie :
Akceptacja Antydziałania – zapraszamy Górę do działania , zaakceptowanie tego,
że Oni są , działają, że torujemy im przez nas drogę. Boski Ruch Przyczyny trzeba
czuć. Musi stać się słońce pojmowania, zrozumienia, działania, akceptacji,
Antydziałania i ostatecznie pozwolenia tylko na Boski Ruch Przyczyny. Poziomów jest
tyle, ile promieni na słońcu. Ustalamy je iluzyjnie jako szósty stopień wejścia w
światło. (6) - to wejście w Światłość, być tutaj, to być złączonym na stałe ze
światem duchowym.
- To jest droga człowieka i każdy może zobaczyć gdzie jest.
Punkty skupienia – mówią o tym, jak kontrolujemy myśli i emocje, jakie są stany,
co trzeba zrobić, czyli moc psychiczna. Istnieją 2 lub 3 punkty skupienia, które są
zależne od poziomu rozwoju duchowego. Na tę planetę schodzą już ludzie,
niekoniecznie wybrańcy, którzy osiągają 4 punkt skupienia, sami z siebie, czyli mają
niezłą moc psychiczną (normalni, ewoluują). Są w tej chwili zaledwie 3 osoby, które
osiągają 5-ty punkt skupienia, tak jak Jezus.
Czasem można obejść ten punkt i odnaleźć się od razu w (6) czyli w Bogu. Nie
jest powiedziane, że trzeba zatrzymać się na (5) albo tu się scentrować. Istnieje
możliwość wejścia w (6) omijające (5), ale bez woli Boga to niemożliwe (chyba, że
byłby czystym promykiem). Jest sześć punktów skupienia (opis na skali).
W tym ujęciu tak (5) jak i (6) punkt skupienia jest obudzeniem się w Duchu
Całości przez wypowiedzenie się Prawa i Woli Jedynego. Tu nie bez Jego (Ducha
Całości) udziału zdarzyć się nie może. Jeśli jesteście w stanie utrzymać skupienie w
punkcie (4) i tam pracować nad więzią z Ojcem Bogiem zawsze możecie prosić o
wsparcie i prowadzenie. Zaufajcie, a się stanie. Jednak nigdy tych stanów nie
osiągniecie, jeśli chwieją się wasze energetyczne myśli, eter i ciało (np. myśli o
chorobach). Przez to Dusza nie odcina się od tego świata, co nie pozwala Duchowi
przejąć nad nią kontroli (jak nas atakują to wystarczy wyprowadzić energię
komórkową z ciała – Wrzut, linie wymiarowe, harmonia biolog. się obniża i lecimy w
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dół, jeśli człowiek się nie oczyszcza) – na poziomie fizycznym czujemy się źle i
reagujemy. Pamiętajcie, dotąd, dopóki sprawy tego świata będą dla was
ważniejsze od drogi waszego Ducha, ów wstąpić w ciało nie może. Dopóki
będziecie żyć słabościami ciała, potrzebami programowymi podświadomego umysłu,
które tworzą w was chore, nisko wibracyjne obrazy Rzeczywistości, co skupia waszą
uwagę na ludziach i relacjach z nimi, dotąd będzie zamknięte zejście waszego ducha,
któremu drzwi otwiera czysty, zaprogramowany na światło umysł. To już nie chodzi o
negatywne myślenie i emocje, ale w ogóle o poniechanie stanów podlegania
wewnętrznemu myśleniu i wewnętrznym emocjom. Duch rządzi się swoimi prawami,
czyli kieruje się uczuciami, które są kręgiem pasm duchowych jako promieniujące
serce, które samo dla siebie jest wszystkim oraz kieruje się głosem zewnętrznym dla
was a wewnętrznym dla niego, co wyprowadza go z niewoli błędnych koncepcji i
błędnego myślenia, jakie zaślepiony ważnością umysł wciąż produkuje, wspierając
zakrzywiony obraz tego świata. Taki umysł wywyższa ludzi ponad Boga i każe
tworzyć dla innych ludzi ograniczenia np. małżeństwo. Duchem kieruje siła
duchowa, ale niknie ona zawsze, gdy zaczyna się budzić Dusza (tylko wejść w
problem, Duch jest odłączony). A Dusza niknie, gdy emocje, myślenie lub ciało chcą
o sobie mówić i sobą żyć kosztem wyborów całości istoty ludzkiej. (Jak jesteśmy
duszebni to ciągle myśli i emocje, które nas stanowią, są nami). Dopiero Duch
wykorzystuje myśli i uczucia (Duch to czystość w myśli, słowie i czynie, trzeba być
jak Duch, a nie tylko mówić o tym), a obudzenie się w Duchu, życie jego obecnością
w ODŚw, w PWW a potem zapisanie się w nim, daje dopiero możliwość odrzucenia
siebie akcie samomiłowania, samopoznania i samowystarczalności, dzięki czemu
Ojciec lub Bóg mogą obudzić się w takiej istocie ludzkiej, przez co łza w ich Oku
zmienia się w bezgraniczną radość. Taki człowiek budzi się na poziomie DC, a nawet
w 6-tym punkcie skupienia jednoczy z Boskimi Pasmami.
Owe Punkty Skupienia zadecydują o waszej mocy energetycznej i duchowej po
poprawnym wypełnieniu sobą przestrzeni duchowych i przestrzeni życiowych. Trzeba
zmienić nawyki, programy i ustawienia, by zapisać się na nowo ( biała matryca).
Tylko w ten sposób można na stałe utrzymać punkt skupienia. To właśnie technika
Punktu Skupienia (to, co robimy, te sceny) jest jedyną mistyczną drogą prowadzącą
do zwycięstwa nad ciałem, przez zmiany przyzwyczajeń – nad wewnętrznymi
energiami, przez obudzenie Duszy – nad energiami zewnętrznymi (jak kontrolujesz
myśli i słowo, to nie pozwolisz zewnętrznym energiom wpłynąć do ciebie), a przez
zaniechanie myślenia o problemach świata energetycznego i fizycznego –
doprowadzenie do otwarcia duchowych oczu, które od tej chwili zaczynają postrzegać
Rzeczywistość w prawdzie, a nie w iluzji. Sprawdzaj napięcie w punkcie skupienia, by
przekroczyć 100 %. Skupienie w danym obszarze staje się wartością trwała, cichą i
niepostrzegalną.
- To znowu wiąże się z tym, co mamy przerobić tylko od innej strony.
- Dzisiaj będziemy skupiać się na Woli, wchodzić w Antydziałanie. Wola to Dusza
zamknięta całościowo. Jak Dusza się skupi to na poziomie energetycznym potrafi tak
samo uzdrowić jak Duch. Ale odrodzić, zmaterializować potrafi tylko duch.
Wola – patrz Świeradów 19/20.03.2011
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Wola – ponad Ojcem stoi życie. Kto tu dotrze może wedle własnych praw i mocy
stworzyć Rzeczywistość, która jest światem form opartych na życiu (Energia
Odrodzenia, Moc Odrodzenia).
Życia nie obchodzi, kto jest w radości. Życie jest w radości, cierpienie jest w
życiu, życie je unosi. Bóg to stworzył i my z tego nie wyjdziemy dopóki się z Nim nie
zjednoczymy. Co istnieje to żyje. Co nie istnieje, jest martwe, choć może być
wzorem, szablonem do tworzenia życia. Jest 16 poziomów głębi, gdzie najwyższy 16
jest nieumowną siłą spajająca kryształy życia. Jest zasadą spajającą ruch, czas i
przestrzeń, a w świecie energetycznym (tu, naszym) Siłą Stwórczą odnoszącą
energetyczny ładunek (nadaje szablonom wymiar istnienia). Zasada nie jest siłą
duchową, ani mocą energetyczną, ani ruchem, ale wszystko modelującą się
przestrzenią zawartą w jednym punkcie, który niczym klon zerowy potrafi się
replikować, zawierając w sobie, a więc w każdym swym elemencie podstawę budowy
życia ( jedna nić DNA i mamy podstawę odtworzenia wszystkiego). W takiej nici DNA
zawarta jest budowa wszystkiego w tym wszechświecie, bo DNA jest fizyczne,
energetyczne i duchowe.
Dotarcie tu nie opiera się na fali miłości, radości czy destrukcji, choć te
elementy świadomość wykorzystuje do uruchomienia siły duchowej, która potrafi
dotrzeć do 12 poziomu życia, ani opiera się na sile energetycznej modyfikującej
wiązania do poz. 13 a więc do poziomu przekraczającego prawo jednostki do działań
w materii życia, które razem wzięte są niczym innym, tylko twórczością dziecka, jaka
na fali nośnej miłości i radości podnosi Moc Ojca do poz. 14. To wola przetrwania w
jakiejś formie istnienia jest ta siłą, tym elementem, który potrafi wyrżnąć w
kryształach życia ruch, zmianę wedle zapisów stworzonych przez Wyższe Siły
Duchowe i umieszczonych w Macierzy jako schemat funkcjonujących poprawnie
elementów (kryształów), które obdarzone świadomością funkcjonują jako istnienia a
wyposażone dodatkowo w wewnętrzna wolę jako istota, gdzie i istnienie i istota są
wyposażone w moc duchową zwaną Siłą Duchową.
Jednak instynkt trwania czy przetrwania, cecha, tzw. materii nieożywionej i
ożywionej (nieożywiona – trwanie, ożywiona – przetrwanie) nie jest tym samym, co
Wola, która potrafi z jednej strony wejść w nurt życia, a z drugiej uruchomić w nim
to, co zaplanowała siła duchowa.
Bóg potrzebuje nas do zmian a my Jego, koło się zamyka. Przy czym
należy dodać, że ludzka siła duchowa korzysta na poziomie człowieka fizycznego z
gotowych schematów, podczas, gdy siła duchowa istot wyższych duchowych sama
jest czymś w rodzaju schematu, do którego dostęp daje mniejszym siłom czy
istnieniom na zasadzie wybiórczej i ogólnej dostępności zwanej Prawem (my
nazywamy to licencją).
Poziomów Prawa też jest 16, gdyż są ściśle związane z ruchem w stronę życia.
Jest 7 poziomów woli, które decydują o uruchomieniu życia, ale nie decydują o
nadaniu formy w elementach życia - za co odpowiada Siła Duchowa kreacją
korzystającą z zapisów znajdujących się w Macierzy, do których droga wiedzie przez
DNA, DNA nie jest zapisem całości a jedynie wzorem ludzkiej rasy i 90 %
istnień tego wszechświata (DNA tyczy się tylko tego Stwórcy, On dał nam
ciało i duszę).
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Dlatego przy wprowadzaniu zmian powinno się korzystać ze
wsparcia Wyższych Sił Duchowych, co gwarantuje zdecydowanie doskonalsze
działanie.
Wola jest niedziałaniem, które uruchamia zawarta w istocie moc
energetyczną, jaką z kolei kieruje siła duchowa, by jej ruchowi i działaniu nadać
pożądany ruch w płaszczu życia. Wola, jest czymś, co można uznać za narzędzie,
choć akurat to ona narzędzie wyżyna. Dzięki woli zamykasz się na poziomie Duszy i
idziesz w rewiry ducha (tu zaczyna się działanie duchowe), co w pokorze unosi
człowieka na duchowe wyżyny i tam pozwala aktywnie uczestniczyć w realizacji Snów
Ojca. To ona wprowadza na Olimp i z niego zrzuca, nawet, gdy siła duchowa
pochodzi od Ojca (im więcej chcę osiągnąć tym muszę mieć większą wolę). Jest
bronią, w którą każdy Święty musi się sam wyposażyć.
- Wola musi być podczas uzdrawiania, bez woli nie uruchomimy działania, bez
woli nie ma budzenia człowieka. Wola zamyka obszar zmian siebie.
- Wszystkie przekazy z Góry nie są techniczne. Mówią – obudź siłę duchową,
zapanuj nad przestrzenią, a wszystko się stanie, bo korzystasz z mocy sprawczej.
Praca nad sobą i Wola wynika z siebie, to jedno.
- Skala ta mówi, – jacy jesteśmy, tyle potrafimy.
- Przy 12 poz. głębi, na pewnych obszarach energetycznych „ coś” istnieje, tzn., że
„coś przybiera formę aktywna, czyli może wystąpić w niższych czy w wyższych
przestrzeniach wchodząc w związki, w relacje z innymi formami istnienia.
Natomiast „coś” co jest to jest, ale nie istnieje, bo nie wchodzi w relacje i związki z
innymi ludźmi.
- Technicznie możemy panować nad energiami, skasować duszę, ale bez woli tego
nie zrobimy. Wola jest ciszą jak miłość, jak siła duchowa.
- Punkty skupienia powiązane są z przestrzeniami duchowymi i częściowo z wolą.
- W Komorze Odrodzenia, jak budzimy się w Duchu, czyścimy siebie całego.
Czyścimy się cali, wszystkie nasze cząstki (inne nasze ciała). Jeśli ktoś obudzi się
na poz. 16 to do Ducha, tak jak Jezus wyczyści wszystkie swoje cząstki. Bądźcie
Bogiem dla samego siebie.
Uzupełnienie skali ze Świeradowa
Długa droga poznania siebie ma etapy, ale nie jest tak, że pokonaniu I etapu
wchodzi się do II-gi. Można być w I etapie i wchodzić w II i III etap. Droga ta jest
umowna.
Każdy z nas ma jakiś poziom (w pokochaniu siebie, trosce, opiece itd.), przy okazji
leci II etap rozpoznawania siebie, to zaczyna się jakaś forma działania, samo
myślenie o tym, by coś zmienić jest ruchem, to są nasze modlitwy, to nasze
mistyczne stany.
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Etap IV – dobrze tu zaistnieć (uważnie przeczytać).
Znowu ta skala mówi o tym jak się zbudować. Cały czas pomagają nam wykonać
własną pracę nad otwarciem serca.
- Wiele osób budzi się rano i czuje się źle. W modlitwę wchodzi się raz dziennie, czyli
jest wyczyszczenie całej swojej istoty, bo w modlitwie budzisz się w Duchu i
chcesz czy nie czyścisz wszystko, nie tylko tę fizyczność. Jeśli tego nie ma to nie
ma mocy i możemy być ściągani przez inne nasze części.
- My jesteśmy energią, która tworzy pola energetyczne. Człowiek zakrzywia czas i
przestrzeń i o tym nie wie i wykorzystuje się nas jak drzwi, przez które się
przechodzi. Tu (w dzień) kontrolujesz to wszystko, ale w nocy nie i można nas
wykorzystać do przejść.
„Są 4 wejścia prowadzące w światy wielowymiarowe. Jedno znajduje
się w ludzkim sercu – duchowe, drugie energetyczne w materialnej nici DNA gdzie
wartość energetyczna stapia wartość zerową w atomie, wejście swobodne poprzez
pole człowieka, tu wykorzystuje się naturalną cechę załamywania przestrzeni oraz
wejście dwuliniowe, pozwalające grupować dwa wielkie stany – życie i śmierć, plus i
minus, górę i dół, ducha i materię, zmianę starego i tworzenie nowego, ruch do
przodu i do tyłu jako elementy tworzące razem punkt zerowy.
Każde z tych wejść jest wielką poszukiwaną wartością jest czymś w rodzaju
drzwi, które otwierają przejścia na wielu poziomach. Dlatego wiele istot i istnień
wykorzystuje moc istot żywych do przechodzenia w inne wymiary jak i do
pozostawania w nim.
By tak się stało wprowadzają Istotę Ludzką w wibrację swobodnych przejść,
które to określa wartość 30 % na skali harmonii (z reguły siły demoniczne tu
działają). Najkorzystniejsze warunki do przejść tworzą się już po 5-ciu godzinach
pozostawania człowieka w wibracji energetycznych odpowiadających mocy od (-4) w
EP do (+2) EJ, zaś dla sił ciemności najkorzystniejszy kanał dla swobodnych przejść
tworzy się, gdy człowiek sam z siebie pozostaje w strumieniu EP (jak nie sam to
stawia opór). Zapis formuły energetycznej nie obejmuje kwestii świadomości i
umysłu ( przy czystej ludzkiej energetyce, ona wynika z tego, jacy jesteśmy), a więc
sposobu nawyku stałego utrzymywania określonych wibracji utrzymywanych przez
ludzkie zło, bo niknie ten mechanizm sztucznego utrzymywania energetyki w ryzach
pełnego, narzuconego systemu energetycznego, który kształtują myśli i emocje i ruch
energii komórkowej, ale zapis owej formuły obejmuje ogólna tendencję do
pozostawania w określonych wibracjach, które my nazywamy głosem serca lub
zapadnią i stosownie do przewagi pola duchowego w energetycznych
promieniowaniach, która to tendencja ukazuje swoją przewagę nad umysłem i
świadomością podczas stanów ich wyłączania np. podczas snu, uniesień duchowych (
mistycznych) czy typowej utraty przytomności. (Podczas snu umysł jest
wyłączony, rządzą emocje i swobodne myśli i wtedy okazuje się, jaka jest
nasza energetyka, a ona nieciekawie wygląda, ma niskie wibracje, a ponieważ
tworzy pole, to w czasie snu przechodzą przez nas. Po obudzeniu się kontrolujemy to
i utrzymujemy w ryzach). Wówczas to energetyka człowieka działa dokładnie tak jak
ukształtowały ją przez lata energetyczne doświadczenia człowieka. Można by
powiedzieć, że to właśnie obraz śpiącego człowieka jest jedynie czystym
odzwierciedleniem jego energetyczno–duchowej istoty. Jest dokładnie tym, czym w
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rzeczywistości jest człowiek i ten czas to czas prawdy energetycznej wykorzystują
inne istoty do przejść w inne wymiary szkodząc człowiekowi np.: stosowanie
wewnętrznych nawiedzeń.
Dziupla przed tym chroni w 60 %, Gwiazda Poranna w 100 %”
SKALA ZE SŁONIEM:
- Jest taka droga, która mówi o tym, czym my tutaj jesteśmy „Jesteś tym, kim
jesteś”
to jest głos z Góry do każdego z nas. To głos dla tych, którzy muszą dojść do
końca.
„Jesteś moim synem i zawsze we mnie zostaniesz (Duch jest rodzaju męskiego)
wyraziłeś się w Prawie, a więc możesz to, co Twój własny Duch uzna za właściwe.
Od tej chwili masz się pytać go o to wszystko, bowiem jest to najprostsze i
najwłaściwsze. Pytaj, sprawdzaj, a poznasz prawdę o sobie i swoich możliwościach,
(gdy ktoś z nas zaczyna się tylko wyrażać w prawie - pyta samego siebie o wszystko,
bo skoro obudził się na tym poziomie, wszystko już w nim jest, cząstki Ojca też, a to
oznacza, że pomoc Ojca jest skończona, wszystko, co było Ci dane jest uruchomione
i istniejesz sam). Wtedy istota ludzka jest wolnym człowiekiem. Wszystkie wtedy
drogi powoli zbiegają się w takim człowieku. Wolność ma tutaj kilka poziomów :
- krzywa,
- wolność rozpaczliwa,
- wolność unikalna,
- wadliwa, spokojna,
- wyrażająca się w całości,
- zbawienna
- i własna ( osiągnął ją Jezus).
- Jak wstawią nas w sceny i odczytujemy wolność to stan tego uniesienia wyrazi się
w ciele. Wolność to możliwość istnienia w miłości, w działaniu, zbawianiu innych,
niszczenie chorób. Istota Ludzka jest potrzebna by uratować ten świat – braci i
siostry, zwierzęta itd., dlatego trzeba pracować nas sobą (a tylko dwoje ludzi wybrało
budzenie się)
Skala z embrionem ludzkim i kulą ziemską na dole. To do „Drogi człowieka”
Skala ta umownie mówi o ludzkiej energetyce. Schodzimy, rodzimy się, później
kształtujemy, wypełniamy się energetycznie. Jak jest niski poziom wibracji to energia
i moc mniejsza w nas. Musimy przejść ponad poziom emocji, bo one nami rządzą (od
9 nie żyjemy relacjami).
Nas interesuje poziom energetyczny utrzymywany stale. Główne cele życiowe
czasem muszą być latami utrzymywane na określonym poziomie.
Przestrzeń I – (fizyczna -16….+3) tu jesteśmy systemowi, moralni. Tu jest
znieprawienie, podporządkowanie drugiego człowieka.
Przestrzeń II – (egzystencjalna +4…+8) tu człowiek zaczyna egzystować, czyli „leci
mu”
Przestrzeń III – (kraina wyborów +9…+13) tu mamy świętego, on jeszcze zmusza
się do wyborów, tu nie ma pewności
Przestrzeń IV – (Świat Marzeń +14…+17) tu dopiero jest, pewności działania
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Przestrzeń V – (Zwycięstwo +18) to poziom Jaźni, duchowy, zwycięstwa. Ta
przestrzeń jest dla Boga, tu się oddajesz Całości, realizujesz cele.
Sprawdzać:
w ilu % jesteśmy w różnych przestrzeniach.
Algorytm poprawności myślenia mówi jak naprawdę funkcjonuję w swojej
energetyce, bo ona decyduje o tym, w jakie relacje wchodzimy na zewnątrz. To
sprawia, że wewnętrzne funkcjonowanie nie decyduje o tym jak wygląda ich
zewnętrze. Toczymy ciągle walkę na poziomie emocji i myśli. Jeśli myśli nas
pochłaniają i nie możemy ich wybrać to nie panujemy nad własnym myśleniem.
Do poziomu 6 to walka na poziomie emocji, jest najbardziej odczuwalna
(choroby) trzeba nad tymi energiami zapanować:
- rozrzedzony
- bulgoczący
- grupujący się – zaczyna panować nad emocjami
- zwarty – mamy pewien wpływ na emocje
- groźny – panujemy nad tym
- aktywny – ze strony zła załatwi wszystkich na amen,
ze strony naszej, panujesz nad tym
- Podświadomość i zapis grzechu – to są programy, to jest to, co zawsze w nas
było. Przyszliśmy z błędami, popełniliśmy grzech w stosunku do innych. Tu są
duchowo niecni.
- Jesteśmy energetyczni, obniżony poziom wibracji powoduje, że załatwia nas
energetyka innych. Wysoka energetyka to budzenie się w sobie, moc.
- Projektory, które istnieją poza Miastem Rzeczywistości tylko Bogowie je
uruchamiają w przestrzeni. Korzystając z ich mocy uruchamiają je siły, które są w
Mieście Rzeczywistości. To konkretna wibracja i pod nią można się podłączyć: godło,
papież itd. Działają na nasza przestrzeń życiową, na nas (nawet do poz. 16) dlatego
trzeba stosować pewne techniki, by nie działały.
Jeśli wybieramy go jako dobry dla nas to działa.
Religijne projektory - zmusza nas do tego chrzest, komunia.
Projektor obniża wibracje, siłę działania, inteligencję, jak kto w niego wierzy
(świadomość w ogóle nie istnieje).
Symbole religijne to projektory.
- Po roku 2012 w Polsce projektory zostaną wyłączone. Jezusowy krzyż
zacznie wykonywać naszą robotę. Powstanie jeden Orin. Świadomość Polaków
wzrośnie stopniowo do 20 % ( teraz wynosi 0,2 %).
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Potrzeby – (czytaj: Rusinowice 11/12.06.2011)
Człowiek obudzony w Duchu może zrezygnować z potrzeb.
Bóg tworzy mechanizm – kody, by doświadczać potrzeb i dokonywać wyborów
(każdy człowiek ma potrzeby).
Po obudzeniu się w Duchu możemy dokonać wyboru, zrezygnować z potrzeb lub
podpiąć się pod inne np.: potrzebę doznawania szczęścia.
Możemy korzystać z Dziupli, Komory Odrodzenia i zapisywać inne potrzeby.
Porozmawiać z Jezusem w Wieczerniku niech to uruchomi, pomoże zaistnieć np.
potrzebie szczęśliwości, miłości, dać się mu prowadzić, ale wcześniej sprawdzić czy
jesteśmy gotowi i w jakim zakresie i wyłączać projektory, które zabijają, a zmieni się
nasze życie.
- Sługa Boży działa tak jak Ojciec podpowie

Świeradów: 3 lipca 2011:
Ostrzeżenie – każdy, kto nad sobą pracuje, kto próbuje obudzić w sobie światło jest
zwodzony przez ludzi i ciemność, także przez system. Niektórzy w to nie wierzą. Siły
ciemności jednak istnieją, uderzają w nas wykorzystując nasze słabości, uderzają w
ruch. Ponieważ działają przez ludzi, trzeba takie osoby odszukać, właściwie
zinterpretować ich działania.
Jak chcemy kogoś oszukać to będziemy mili, starający się posłać energię
miłości, mówiąc o jedności. Tak działa oszust, zdrajca.
My mówimy o Prawdzie, o obowiązku wzrostu i ciężkiej pracy nad sobą. To
jest proste, ale by wyrwać się z łap systemu, by oddać część tego cośmy się czasem
niesłusznie dorobili, ale do tego trzeba odwagi i pracy.
Oni oferują iluzję i za nią się idzie, wierzymy w odpuszczenie grzechów, w
ezoteryczne gusła, a zapominamy, co dał nam Bóg – Chrystusa. Za tym się nie goni,
bo żeby z Niego korzystać trzeba być w miarę czystym. Mechanizm niszczenia
naszego ruchu i nas, jest, na co dzień, choćby przez zwiedzenie nas z drogi. W
grupie pojawiają się osoby by nas niszczyć, Góra mówi by ci najbardziej
niebezpieczni byli między nami. Jeśli na jakiejś Planecie zacznie się ruch wyzwoleńczy
to siły ciemności szybko je dostrzegają i tego nie zostawią. Ciemność schodzi, a
ludzie uczestniczą w tych rozgrywkach.
Uzupełnienie Skali Podstawowej z Poziomami duchowymi
– skala wolności.
Zasady obowiązują też ciemnych, jak je łamią to my na tym zyskujemy, ale
wtedy rodzą się ludzie, którzy nie należą do nowego Stwórcy. To ludzie do zadań
specjalnych, dlatego wiedzą, w jakim zakresie mogą coś zrobić. Są inteligentni,
wiedzą, o co chodzi, nazywamy ich Sługami Szatana. Ich zadaniem jest stłumić
ruch, zarzewie buntu (przeciw złu). Korzystają z programów, będą działać na
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wszystkich, którzy się budzą. To nie są ludzie, Dusza i Duch należą do ciemnej
strony.
- SŁUGA SZATANA – przychodzi do niszczenia innych ludzi, to jest uśpiony
dywersant, jego Duch jest po tamtej stronie. Gdy taka osoba osiąga zjednoczenie w
trzonie duchowym – budzi się we własnym duchu (WŁASNYM!!!). Jątrzą, uderzają w
dziuple i ideę osobiście. Wykorzystują naszą wiedzę do własnych celów. Mają
wsparcie sił ciemności, mają moc i są chronieni przez ciemność i system. Tamta
strona to potęga, dbają o swoich, zasilają. Jak Duch schodzi, opanuje to wszystko,
ale Dusza nie, będzie należeć do innego porządku rzeczy. Mówimy o Istotach, które
stamtąd przyszły, są zgrupowane, bojowe i nie śpią. Z tamtej części ciemności też
rodzą się ludzie fizyczni obdarzeni duszą, ale należą do tamtego porządku. Słudzy
Szatana są chronieni przez ciemny system, mają moc. Między nami było dwóch - Ci,
którzy przycichli zaczynają się budzić i jątrzyć. Dotyczy to odrzucenia Dziupli, Orina
czyli naszych projektorów i uderzają w ruch, w Zbyszka. My też możemy przeżywać
podłość ludzką, więc trzeba uważać. Zło ciągle nas będzie zwodzić z właściwej drogi.
- Degeneraci Duchowi – ci byli zawsze ludźmi, ale przestawili wartości duchowe,
wybór świadomy, ciemność ich wykorzystuje. Posiadają Ducha Ludzkiego, który
powstał w PWW, ale podczas swego życia poprzez swoje myśli, słowa i czyny
wypełnił się tamtym prawem i świadomie przeszli na ciemna stronę. Niszczyli ludzi na
innych planetach, schodzą tu by zdławić ruch. Są szanowani przez ciemność i przez
nich utrzymywani, tych na skali Zesłańca nie znajdziemy.
- Nienarodzeni – ten człowiek nie ma duszy, ma ducha, są niebezpieczni, to żywe
trupy, zrobią wszystko, by niszczyć tych ze światła. nigdy nie byli zrodzeni w naszym
prawie (PWW). Mogą otwierać się duchowo, ale i tak obudzą się we własnym prawie
(PTP). Duch jest w ciele, ale nie ma duszy. Można ich traktować jak ludzi – ale tak
nie jest. Są nie do naprawienia i nie do zmiany. żyją, a nie żyją, nie mają duszy, przy
odczycie czytamy, że ma duszę. Funkcję duszy przejmuje duch.
Czarny motłoch – ci, co chcą ważności, to nasi zagubieni. Wszystko to, co próbuje
poprzez PTP wykorzystać zło dla własnych celów. Rodzą się, nagrzeszą, to chodzące
ludzkie zło. Wykorzystują ludzi do własnych celów ( politycy, kler, osoby w rodzinie).
Zagubiona Brać – to nasi, czyli człowiek modyfikowany, chodzą na kursy, ale do
końca życia nie zrozumieją, o co chodzi. Żywią się słowem, ale wątpliwości ich
zżerają. Nie mają chęci zrezygnowania z własnego EGO i zaufania Bogu. Nie pracują
nad sobą i żywią nienawiść do tych, którym się udaje. Bywają gorsi od Sług Szatana
(gdy, Ci nie są jeszcze obudzeni). Nie zmienimy ich, dopiero ZEUS będzie mógł to
zrobić. Przychodzą na kurs, ale nie potrafią wiele rzeczy zrozumieć. Za dużo w nich
sprzeczności, wątpliwości, nie ma chęci zrezygnowania z Ego i poddania się Bogu (bo
a nuż karze nam cierpieć). Tęsknią za Górą i zaczynają nienawidzić tych, którym się
udaje. To wynika z braku chęci pracy nad sobą.
Świetlni – są w świetle, utrzymują światło, są w strumieniu, gdzie wszystko jest
przepracowane przynajmniej do poziomu wybaczenia drugiemu człowiekowi
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Rycerze Światłości – to jest moc, tu wystarczy połączenie ze światem duchowym
czyli 15
Pamiętać, czym jest Miasto Orin, tam można pobierać nauki. Drugi człowiek
jest potrzebny do tego by poznawać Prawdę i odnajdywać się w życiu, byle się
modlić. Każdy człowiek z otwartym sercem musi mieć prawo do uzdrawiania (bez
dyplomu), służyć drugiemu człowiekowi pomocą, dobrą radą (bez zezwolenia). Gusła
ezoteryczne do żadnego obudzenia nie doprowadzą.
Pisać Księgę Wolności, ona jest przyrzeczeniem, obietnicą, że to, co sobie
zaplanowałem będzie przeze mnie realizowane. Wtedy, gdy ściągamy info i nie
wiemy, co wybrać, w dążeniu do szczęścia nie odnajdujemy własnych dróg, wtedy
wchodzić w modlitwę, włącza się świadomość, wszystko inaczej wygląda. Wycofany
umysł przygląda się temu, co się dzieje, z umysłu wykorzystuje się tylko logikę i
pojmujemy, o co chodzi.
Jeśli chcemy coś w życiu określonego robić, wzrastać i kochać drugiego
człowieka to zapisać to w Księdze Wolności i nie zapomnieć o tym nigdy. Nie wracać
do starych zapisów. Bez modlitwy raz dziennie i pewnych technik pomocniczych nie
wytrzymamy z ludzka, energetyczną niedoskonałością. Trzeba wzrosnąć, by utrzymać
się w świetle.
Ciemni mogą wejść tylko wtedy, gdy wyskakujemy ze strumienia.
Non-stop się słyszy, że nie można wytrzymać z takim, co pada. Padasz przez
to, że sam jesteś zagubiony, a nie przez niego, pomóż mu, wyczyść go i przed Boga
postaw, a nie narzekaj, nie uciekaj od niego. Jak się masz za lepszego to, czemu nie
pomagasz słabszemu? Mamy do tego moc, a nic nie robimy, bo włączył się umysł,
niska wibracja i zmiana pojęcia świata. To przypomnienie, nie wyrzut, by pracować
nad sobą i by słabości zawsze widzieć tylko w sobie. Jaki człowiek, jakie zło stojące
przy nim może w nas energetycznie wejść, jeśli jesteśmy podłączeni pod Ojca?
Kto na tyle wzrósłby tą mocą zapanować całkowicie nad życiem i widzieć sukcesy?
Do każdego, każdego dnia, jak ma włączoną świadomość, przychodzą
informacje. Wskażą, co robić, a co nie (przy obudzonej świadomości). Zło działa tylko
wtedy, gdy przeciwnik słaby. Jak możemy być słabi kiedy Chrystus nas
wypełnia - moc dana przez Boga! Prosić Boga, by o tym pamiętać.
Pamiętać, że tu w grę nie wchodzi tylko nasz prywatny interes. Tu, jeśli
znajdzie się pewna grupa ludzi, którzy zechcą się w Bogu obudzić, przyjdzie
Światłość. Kto z was chce się modlić, dlatego, że mordowane są małe dzieci, kto z
was chce się modlić i pracować nad sobą by osiągnąć sukces w życiu i być
szczęśliwym po to, by ten sukces sprawił, by przez energetyczną moc, jaka będzie
przez was przechodzić, zniknęło w Europie niewolnictwo (ginie tysiące osób), system,
wojny? Własny interes i własne słabości, a gdzie Bóg w tym, jesteśmy Jego dziećmi.
Nie myślimy, że wzrastając, ratujemy ten świat (tylko jątrzenie, niszczenie). My
mówimy o Bogu, jak rozmawiać z Jezusem, jak iść do Matki i ściągać energie, dzięki
której uzdrawia się drugiego człowieka i kasuje kody. Każdy z nas to potrafi, więc
dlaczego tego nie robimy jak ktoś dzwoni? To twój brat, uzdrów go.
Albo jesteście z Bogiem przeciwko zagubieniu ludzkiemu (jątrzącym), albo jesteście
tacy sami jak oni, żyjecie iluzją, że zmienicie ten świat!
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- Udało się uruchomić Kanał Zbawiciela, zostały zmienione wszystkie zasady. Nie
będzie tkania sieci, tylko bąbelki. Orin jest symbolem naszego projektora (na szyi
też). Ciemność nie śpi, więc i wy nie śpijcie. Info ze świata astralnego (jest niższy i
wyższy) są prawdziwe, ale sprawdzać na skalach. Jeśli się nad sobą nie pracuje
można być zwodzonym, głód mocy i autorytetu pozwala słuchać nie tych, co trzeba.
Nie dać się zwieść, bo poniesiemy ofiarę własnej ułudy i słabości.
- Przychodzą tacy, którzy zdobędą technikę dzięki której będą działali w PTP, ale
duchowego uzdrawiania nie uruchomią, bo to jest uzdrawianie Chrystusem, a
Chrystus u nich jest zablokowany. To ostrzeżenie mówi o tym, że będzie zło w nas
uderzać.
- Nie zapominać o tych, co cierpią, jesteśmy dla nich.
- Miłość tak naprawdę tu nie istnieje. Miłość to stan obecności Ojca. Miłość jest
ciszą. Jesteś miłością, to ci już nic nie potrzeba.
- Gdy wracasz do Domu, niczego ci więcej nie potrzeba, niknie w tobie
świadomość, myśli. Czym jest powrót do Domu – odnalezieniem miejsca,
odnalezieniem siebie samego, to punkt , z którego pochodzimy. Gdy tam wrócisz,
jesteś najszczęśliwszy i kochasz wszystkich. Wychodząc stamtąd, masz tylko jedno
na uwadze, by zaszczepić w innych chęć powrotu do Domu. Potem w świecie
duchowym i w świecie energetycznym pojawia się fala, która musi cię unieść. To
jest to, czego człowiek może doznać – miłość, potrzeba by oni wrócili do domu, by
zrozumieli, że tam jest wszystko, że tam nie ma kalek, że tam jest to, o czym
można
marzyć, że tam są Prawa Ojcowskie i każdy może tam wejść. Ta energia cię niesie
zawsze, kiedy chcesz drugiemu człowiekowi uczynić dobrze, kieruje tobą fala
miłości i pomagasz. Pragniesz zbawić ten świat od iluzji, od ograniczeń. Tej miłości
możesz doświadczyć.
- Wchodzić, ćwiczyć, wszyscy Przewodnicy wstawią cię w twoje sceny i pojmiesz,
jaka jest twoja droga, podpowiedzą ci rozwiązanie. Uczą każdego inaczej, ale serce
mamy jedno, Ojca mamy jednego i tu nie ma między nami różnic. Można tylko być
Sługą Szatana albo Świętym, Rycerzem Światłości.
Ten, kto chce wrócić do Ojca podejmie się tej walki i pracy nad sobą i na nic nie
patrzy. Spójrz na swoje ręce, zobacz, jakie piętno na nich nosisz przychodząc tutaj i
zastanów się, jaka jest twoja rola w tym świecie. Zastanowić się, jaką drogę
wybieramy i być konsekwentnym.
- W Księdze Wolności pisać: jestem cały czas w radości, bo to fala nośna.
Radość jest energetyczna, ale dzięki niej można uruchomić pasma duchowe,
szczęśliwości i pod taką potrzebę trzeba się podłączyć.
- Musimy wiedzieć ile pracy nas czeka. Zrobić podstawy.
- Następne warsztaty będą tylko dla wzrastających, ale trzeba być do tego
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przygotowanym, to będzie konkretna praca nad sobą.
- Orin, który mamy, może łączyć nas z Kanałem Zbawiciela. Skupić się na tym by
działał (Ten, Orin co w domu wisi też możemy przez Niego się połączyć).
- Zbyszek będzie pomagał tam gdzie sami nie damy rady.
- Żyjemy dla siebie, dla Ojca, bo on widzi, co my robimy, bo jesteśmy jego cząstką.
- To będą warsztaty dla wzrastających dzięki czemu szybciej można będzie i łatwiej
pokonać próg tego egzystencjonalnego zwątpienia i bardziej pomóc, bo będą
wspólne odczyty ( jak stanąć na nogi, gdzie są słabości). Musi być większa
pracowitość. W działaniach będziemy się ścierać z ciemnością, która jest po drugiej
stronie, ale i z ciemnością, która wyrażać się będzie przez drugiego człowieka.

Modlitwa
Wychodzimy z siebie. Ciało to nie my. Pokazał się Krzyż, który został tu założony w
nocy, wygląda jak cząstka Kanału Zbawiciela. W przyszłości ludzie będą tu
przyjeżdżać po zdrowie, na wykasowania, wyczyszczenia. Trzeba tu spędzić około 3
godziny w ciszy, skupieniu i zadumie.
- Powstaje ogromna energia – stacja nadawcza i dalej mniejsze, zasilane przez ta
dużą. Utworzenie Kanału Bratniego wzmacnia to. W ten sposób doprowadzimy do
zejścia Boga ( przez ogromne natężenie światła), byle nie wątpić w siebie ( wynika to
ze zrozumienia).
- Pojawiło się pasmo blado-niebieskie, a to oznacza proces zmian, ono w nas
wpływa. Zmiany te potrwają w nas do 3 tygodni. Ojciec się w to włączył. Oderwał się
kawałek Lodowej Kuli, powoli w nas wchodzi. Wzrośnie nasza moc, ale musi być
utrzymana praca nad sobą.
Obudzili się ci, co mają powstać z martwych, są niebiescy. Stajemy się Drzewem
Życia, czyli zapisy potrzebne do działań są teraz w nas zawarte. Przygotowują nas do
obudzenia się. Każdy z nas za jakiś czas będzie mógł przyjąć chrzest
(sprawdzić, który poziom) to zapewni pełniejsze działanie. Uzbrajają nas, tworzą
rycerzy. To, co w nas zachodzi wypracowaliśmy sobie własnym cierpieniem, bo
otwiera się nasze serca
.
- Sprawdzać na skali czy to, co zachodzi jest przyjazne czy wrogie. Jak czujesz, że
słabniesz, to skup się na swojej słabości i nie rzucaj nią w innych, bo w siebie
zwątpią. Uważać na pułapki. Jeśli mamy podpowiedzi w snach to czekać na kolejne,
na finał. Bez niecierpliwości, bo niecierpliwość to wewnętrzny stan napięcia, a to nie
jest dobre. Kiedy w cierpliwości obudzimy w sobie światło, zapanujemy nad
całością i uchronimy innych przed energetyczną zgubą.
- Ściąganie info z najwyższej półki, zaczynamy zawiązywać przeznaczenie zadajemy pytanie i cierpliwie czekamy na odpowiedź.
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- Niebieskie energie umożliwiają nam korzystanie z pomocy PBZ przy wszystkich
swoich działaniach, o ile są zgodne z PWW, mamy tu prawo ograniczać zło, które
niszczy drugiego człowieka. Jego wyczyścić, jego duszę naprowadzać na właściwe
ścieżki, ponieważ to, co robimy, robimy dla dzieci Bożych, czyli Ludzkiego Ducha,
którego w tym wymiarze może gubić jego samowładna Dusza i Ciało. Mamy duchowo
uzdrawiać poprzez odrodzenie cząstek duchowych, a więc cząstek Bożych. To zostało
dane nam z Prawa.
Jak mamy uruchomioną niebieską moc - dotknąć człowieka i wystarczy, oddajemy go
wtedy PBZ.
Bądźmy godni. Jeśli jesteśmy godni Jego obecności w nas, budzimy się w sobie, w
Bożej czystości, w radości zmieniamy powoli świat.
- koniec modlitwy- Ci, którzy nie pracują nad sobą będą tracić moc i resztę.
- Pytać na skali czy cele są właściwe, o to, co chcemy robić. Pytać przed snem i
czekać właściwie nad odpowiedź ( 2, 3 sny).
- Bez względu na cele musimy obudzić Chrystusa na poziomie, który już w nas był,
przed tym nie uciekniemy. Wybawić to, co tutaj jest i można przechodzić na inne
Planety. Tu jest dużo tych, którzy zawodowo tym się zajmują, dlatego mówili o
Eseńczykach – popatrz na ręce, czyli kto miał znaki, a nie działa odpowie przed PBZ.
- Pozostało nam zrozumienie duchowego działania, ponieważ możemy je uruchomić
(3 osoby wśród nas tego nie zrobią). Tu podpowiadają przez sceny. Pełne działanie
duchowe jest tylko przy 12 ( poz. duchowe), dobrze by druga osoba to sprawdzała.
Jak ktoś ma problem z widzeniem, może włączyć duchowe jasnoczucie.
- Jak działamy na ludzi, chcemy uzdrowić, wyczyścić, to budząc się na tym (12)
poziomie budzimy się w DŚw. tzn., że DŚw. nas przenika, ich przenika z Góry jest
wszystko pokonstruowane, bo działa to z poziomu Nicości, więc wystarczy
powiedzieć, o co chodzi. My i ten ktoś to jedno poprzez DŚw. Przestrzeń, wszystko
przejęte przez DŚw., zło nie ma dostępu, oddajemy Bogu. To, co widzimy przy
działaniu duchowym, to podpowiedź, o co chodzi.
- Jest też Antydziałanie – jest wtedy, gdy korzystasz z rozwiązań, które są. Skoro
ty zacząłeś uzdrawiać, tzn. Ojciec już zapisał to, działanie już zostało zapisane. To
jest działanie duchowe ( poz. 12). Ono energią w płaszczu eterycznym wyżyna
powstawanie komórek, wprowadza nowe zapisy.
Dzisiaj uzmysłowili nam, że zapisy są już w nas i nie musimy ich ściągać. W
działaniach duchowych, gdy się nie wchodzi w fizyczność człowieka to machnięcie
ręką, bo jesteś w Duchu połączony, powiedziałeś, machasz ręką i zrobione, ale
pytać czy mamy prawo. Jeśli nie będzie pracy nad sobą nie będzie efektów.
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Dzisiaj wzmocnili nas o parę poziomów, co oznacza, że możemy wchodzić w
działania duchowe. Pełne działanie duchowe jest przy 13, ale jak jesteśmy w
strumieniu to 90 % skuteczne (strumień 6-9). Cześć osób ma całe duchowe działanie
uruchomione. Praktykować, by też służyć radą innym. Jak my działamy to ciemność
może cały czas tu mieszać. My możemy zadziałać spoza Miasta Rzeczywistości. To
wygląda tak, jakbyśmy Nicość chwytali za ręce. Tak jak Ojciec w Grocie Lodowej
trzyma całą Rz-ść tak i my trzymamy tu Rz-ść, natomiast nasz duch działa spoza
Miasta Rzeczywistość, a tam jest tylko Bóg, a On stoi za naszymi plecami. Czyli jak
stąd działasz, tak wycinaj ( Kowalski i jego przestrzeń do Boga). Po wycięciu
przestrzeni nie ma nic. Jak się Bóg ukazał, ciemność nic nie zrobi, dla nich ta
przestrzeń nie istnieje.
- Spotykać się między sobą i pomagać sobie, wspierać się. Teraz będą warsztaty dla
wzrastających by skupiać się na działaniu.
- Nie ma pracy bez radości, a radość też jest pracą.
Rycerz nie pozwoli sobie na spadek formy.
Od uzdrawiania poprzez kasowania przestrzeni oddaję się Bogu, żyje w Bogu
obudzony, wycinam i tak ma być.
Antydziałanie – nie działasz tylko oddajesz. Gdy jest Antydziałanie, to jest w Tobie,
jesteś cały w Duchu, Twoje serce pracuje, ty nie robisz, ty tylko budzisz się i mówisz
np. zdrowe kolana. Nie ty robisz, twój Chrystus jest połączony z DŚw. masz prawo im
powiedzieć (poprosić w imię miłości, szczęśliwości), potrzeba jest aktywowana, a oni
niech to zrobią. Trzeba zaufać tej Sile, zdać działanie na Siłę. Jak jesteśmy w
przestrzeni duchowej, moc wie, moc działa na nią.
Pojawili się Biali Bracia, jak ktoś działa to Oni cały czas przy nim są.
Antydziałanie jest pełniejsze, ale pytać czy możemy robić Antydziałanie.
Moc należy do Boga, nie do nas. Chrystus należy do nas, jest połączony. Mieć
świadomość jedności po Duchu, ale to jest oddzielna świadomość, cząstka nas
zdolniejsza, mocniejsza, ona działa. Przy antydziałaniu musi być radość, scena, w
którą się wchodzi, zapisuje się. Zlecamy duchowi, nie my działamy. Moc została
puszczona i swoje robi, byle nie wątpić. Uświadomić sobie, że my i Bóg to jedno, bo
to jest w nas tzn., że my też możemy, zaufać sobie.
Uruchomili w nas wszystko (sprawdzić nasz poziom) – dotyczy to przestrzeni,
uzdrawiania, wszystkiego. Wejść w to, w co nas podłączyli, czyli Ja i Antydziałanie,
Przewodnicy, Pomocnicy są i to robią, oni czerpią tylko od nas moc, bo sami nie
mają. Ta moc duchowa musi korzystać z naszej energetyki.
Im jesteś doskonalszy, tym skuteczniejsze jest działanie. Oni to robią
poprawnie (sprawdzać na skali ze Strumieniem Życia).
Antydziałanie to ta sama przestrzeń DŚw. co i nasz Chrystus, ale radzimy sobie z
brakiem pewności, a w DŚw. to jedność.
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- Ciśnienie śmierci wchodzi na maxa , kasujemy wszystko niewłaściwie.
- Dzięki niebieskiej energii przybyło 20 % mocy.
- Robić wszystko na luzie, to zabawa.
- Udział Białych Braci w działaniach, stoją przy nas (działanie duchowe i
Antydziałanie).
- Złoci Bracia – totalna materializacja, zajmują się energią.
- Przy działaniu duchowym robimy to, co leży poza zasięgiem działanie energ.,
przestrzeń, kody, to tylko z pozycji ducha dostępne ( przyczyny ich też).
- Przyszedł desant Białych Braci, oni działają.
- Jak zgubisz wahadełko, bierzesz następne, ono tak samo działa.
Jak ty wypadasz z obiegu, to się odcinasz od przestrzeni duchowych, tracisz.
- Podłączone są Oriny, wahadełka, skale. Dotychczas można to było podpinać pod
DŚw., a teraz pod Ojca. On zszedł dziś w modlitwie i zaczął działać. Ci, co zapanują
nad swoim życiem dają świadectwo.
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Warsztaty Katowice 9 lipca 2011

Uzupełnienie warsztatów w Świeradowie 2,3 lipca 2011
- Moc jest określeniem tego, co się potrafi. Przy dużej mocy ściągasz info, itd. (
skuteczność uzdrawiania). Warunki energetyczne są zawsze.
- Jeśli umysł ciągle odtwarza przeszłość zastosować sztuczkę techniczną i przenieść
to do przyszłości cieszyć się tym, co chcę mieć.
Sprawdzać: przestrzenie życiowe, algorytm poprawności myślenia,
info w % (odbiór/ spływ) przemiana ( wola)
- Jeśli ma się niską wibrację to tacy sami będą nas otaczać.
- Pojawiają się na warsztatach, wahadełkowaniu osoby, które zaczynają jątrzyć, mają
objawienia, ale zwodnicze, a słabi mogą to przyjąć za prawdę. Odczytywać ich na
skali.
- Nie dawać się wyprowadzać z równowagi, to nauka dla nas. Działanie duchowe
istnieje i nie istnieje, dlatego Góra nazywa to antydziałaniem. Przy uruchomieniu
woli to jest duchowe działanie energetyczne. Działanie duchowe kasuje wszystko,
przeprogramowuje itd., bo jest machnięcie ręką i jest. Nie wiemy jak duch działa,
nie znamy tego mechanizmu, możemy tylko obserwować moc – to, co moc robi,
moc nam podpowiada. Moc duchowa należy do ducha. Podnosi ją radość.
- Szczęście to stan duchowy, nie istnieje w świecie energetycznym, ale możemy
osiągnąć niższy stan – radości. Radość jest energetyczno-duchowa, to stan
uniesienia. Duch świadomie korzysta z mocy duchowej. Udzielają nam tych info po
to, byśmy weszli na poziom samorealizacji, spełnienia, żeby się to działo. Chrystus
działa.
Z pozycji ducha, co zobaczymy to się dzieje, podpowiadają też o charakterze osób.
Na szacunek trzeba zasłużyć. Sceny tłumaczą, dlaczego doszło do określonej
sytuacji
np.: kopnij syna w d… , bo to drań. Duch rzuca sceny.
W działaniu duchowym my tylko mówimy o co chodzi, moc obrazem informuje nas
co zrobiła, a my obrazem informujemy, co ona ma zrobić. Moc mówi obrazami
(Świeradów 3 lipca - Antydziałanie).
- Moc zamanifestowała się indywidualnie w postaci Bogów. My jesteśmy cząstką
mocy zindywidualizowanej, by mogła czegoś doświadczyć.
Góra: „Pamiętaj całe twoje działanie duchowe jest antydziałaniem, nie
robisz nic, działasz z prawa”.
Nie robisz, a jest, mówisz tylko, o co chodzi i samo się staje. Duch oddziałuje na
kryształki życia. Decyduje pierwsza i druga siła duchowa. Jest, ale nie jest, bo jak
zechciałeś żeby coś było to jest, bo skoro zechciałeś, żeby było, tzn., że to było i
wymusiło na tobie powołanie siebie samego (to łapiesz po uruchomieniu cząstki
czystej świadomości).
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- Działanie energetyczne wywołane uruchomieniem woli nazwali antydziałaniem.
Jak masz wolę, to też uruchamiasz Antydziałanie, bo stajesz się jednym, wielkim
energetyczno–duchowym programatorem. Jak wiesz, kim jesteś, co możesz to
naprawdę możesz, jak to już w tobie jest (a w nas jest). Musi być wola, radość i
trzeba kochać to wprowadzi w wyższe wibracje. Wola i stan szczęśliwości i niech się
stanie nowe.
Potrzeby (patrz Rusinowice 11/12.06.2011). Bóg stworzył potrzebę, to forma
istnienia. Człowiek może się pod nią podpiąć. Potrzeby umysłu nie są potrzebami
Duszy i Ducha. Jak Bóg stworzył człowieka, to chciał żeby człowiek doświadczał
różnych rzeczy. Przygotował jakąś formę ewolucji i na pewnych etapach pozwolił muto jest w DNA- korzystać z potrzeb. Potrzeby są czymś cudownym, dzięki czemu Bóg
żyje. Są inne potrzeby, które uruchomił system. Są też potrzeby, których nie
uruchomimy, istnieją poza nami.
Musimy wejść w zapisy potrzeb (Boga) i korzystać z nich. Potrzeba to stan umowny,
nie jest dobra ani zła. Tylko system wykorzysta je przeciwko człowiekowi. Podpiąć się
pod potrzebę szczęśliwości, pozwolić by zamanifestowała się u nas, a wtedy działanie
będzie mocne.
- Strumień Życia przepływa i wszystko się zapisuje z poziomu duchowego. Działamy
i obserwujemy, co potrafimy, nasz Chrystus.
- Antydziałanie jest najsilniejsze z możliwych działań.
- Komu zależy by nie było płaczu na ziemi, działa.
- Musimy to wszystko odczuć, zrozumieć. Pojmowanie to wejście w doświadczenia.
- Projektory - od 1,5 roku nasze skale, znaki zostały podpięte pod nasz projektor.
Najpierw był z naszego świata, teraz jest umieszczony poza Miastem Rzeczywistości,
w przestrzeni Boskiej. To, co stworzył Lenami, to jest dla nas jedyne Miasto
Rzeczywistości (Lenari to Stwórca), to jest lekko programowane z zewnątrz, Bóg
nasz, Bóg-Twórca uruchamia projektory i potrzeby. My możemy się pod nasze
projektory podpinać. Krzyż jest podpięty pod tamtą stronę i działa na nas
niekorzystnie (będzie przeprogramowany grudzień 2012), uzależniająco, bo to nie
nasz Bóg podpiął go pod Projektor, tylko siły przeciwne. Projektory religijne obniżają
wibracje w człowieku, duchowo się nie rozwija, nie odczuwa prawa duchowego, nie
ma włączonej duchowości, nie potrafi się w duchu obudzić. W niskich wibracjach
człowiek nie czuje przekrętów.
Zosia: – zawieszenie krzyży w szkołach obniżyło poziom nauki.
Blokowanie projektorów – wycinać ludzi włącznie z przestrzenią. Rozkładam ręce,
mam świadomość tego, że ludzie, ich energetyka i przestrzeń jest wycięta i jest poza
Miastem Rzeczywistości. Jak zobaczę tam – koniec (przestrzeń została zabezpieczona
przed działaniem projektorów. Nie można zablokować na poziomie energetycznym
np. dzwonów). Po wycięciu przestrzeni trzeba dodać ( sprawa indywidualna) – żyjesz
w Bogu, budzi się Strumień Życia i wszystko aktywnie istnieje w Bogu ( lub jesteś,
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jesteś, jesteś w Bogu). Wiesz, że tam wstawiłeś i nic nie ruszy stamtąd. Poczuj, że na
maxa w sobie oddałeś Bogu ( każdy po swojemu).
- Węzeł energetyczny chroni tylko przed kodowaniem. Jak przyjdzie człowiek zły,
jego przeleje się przez nasze.
- Kto nie pracuje, od tego moc odejdzie.
Na własne szczęście też musimy zapracować. Zaczyna się życie dla siebie i dla
innych, ale to wymaga naszej pracy. Chcemy, to najważniejsze i musi się udać, bo do
tańca zaprosiliśmy Ojca i On powoli wszystkiego nauczy, jest czas na wszystko. Jest
coraz lepiej, choć nie jest się jeszcze doskonałym. Musimy opanować metodę
uzdrawiania, komunikowania się z ludźmi. Resztę załatwi moc. Nadszedł czas na
zmiany. Trzeba zamknąć duszę…?, czyli obszar fizyczności, uruchamiać wolę.
Modlitwa :
wchodzimy w energie, jest zagęszczenie cząsteczek DŚw., jesteśmy w ODŚw.
Schodzi część energii Kanału Zbawiciela, poniżej krtani.
- W Orinach zapisują oddziaływanie korzystnych dla nas gwiazd, czyli wibracji spoza
ziemi. To zagęszczenie wpisane jest w Orin, będzie stale zasilane.
To, co dobre z gwiazd promieniuje w nas, poprzez Orin.
- Jak wyciągamy ręce to Światłość (DŚw.) będzie między nimi, umieszczamy tam
człowieka, uruchamiamy prawo do bycia w DŚw., nad człowiekiem kopuła, klosz,
Miasto Rzeczywistości dla tych osób.
- w tej chwili w działaniu widzimy człowieka z jego rodziną, przykrywamy ich
świetlistą kopułą, która jest w ODŚw i przynależna tylko Jemu i Jego własnemu
Duchowi. Wiemy, że umieszczony tam człowiek odnajduje Boga. Oddajemy tego
człowieka opiece Matki Boskiej (całą rodzinę dać pod kopułę). Wszystko jest w Matce
Boskiej, dlatego tam jest miłość i troska.
Jest niby niższy poziom, ale wyższe poziomy od Boga-Ojca i Pra-Ojca po Boga,
wszystko to skupia się w działaniu i obserwowaniu w obecnościach w ODŚw. Teraz
DŚw. czyli Matka Boża weszła do gry, otacza opieką tych, których Jej oddajemy,
przykrywa swoją suknią, którą widzimy jako klosz. Tam ma być szczęście, radość,
Bóg, Ojciec pozwolili na to. Są uzdrawiani, są ratowani, wszystko, co najlepsze jest
dla nich i tylko ta Siła może przy nich zostać.
- Pojawiło się delikatne drżenie, to ruch podstawowy, który zaczyna przenikać
kryształki życia. Pobrzmiewa w nas i w tych, których uzdrawiamy. A wszystko to
spaja jedno nasze światło, które chcemy by się odrodziło, a światło jest w DŚw.
Wracamy do Domu dzięki Ojcu i Praojcu, dzięki Bogu mogliśmy znów trafić do
naszego świata duchowo – energet. Zwiększyło się nasze bezpieczeństwo.
–Koniec modlitwy -
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Teraz cały czas jesteśmy w przestrzeniach energetyczno–duchowych. To, co
podziałało to połączyło pasma Ducha Całości z Bogiem w strukturze poziomu
stawania się. Stajemy się cali i musimy odczuć wszystko przy otwartych oczach.
- Energia Przeciwna nie wleje się w nas. Rośnie w nas udział świadomości.
Zostało wzmocnione czucie. Będą spływać informacje, musimy czuć, odbierać
sygnały, które do nas płyną. To, co się teraz stało, sprawiło, że możemy czuć nie
czując. Jesteśmy teraz bezpieczniejsi, nie będzie w nas wchodziło to, co by nam
zaszkodziło. Wzmacniamy się. Wzrosło zagęszczenie (70 % w stosunku do
Świeradowa).
- Wzrosła wiara, samorealizacja i spełnianie się (u każdego różnie)
Średnio ze 100 % zagrożeń energetycznych spadnie do 10 % tylko pamiętać, że DŚ
wypełnił ( wzrosło zagęszczenie), dzięki temu wibracja się nie obniża, inna jakość
panowania nad emocjami, nad myśleniem przekłada się na udział świadomości.
Umysł fizyczny pada, czysty się włącza. Wszystko to jest jakby nie nasze życzenie, bo
chcemy uczciwie pracować na nasz mały sukces – uzdrawiać, działać by moc
uruchomiła potrzebny do tego element.
Teraz uzdrawianie (z modlitwy):
- Wyciągamy ręce, rozkładamy, umieszczamy tam człowieka z jego
rodziną, przykrywamy świetlistą kopułą i oddajemy Matce Boskiej.

CHOROBA – Modlitwa wahadełkowanie Częstochowa 11 lipca 2011
Gdy ktoś zaczynał chorować – ludzie dawniej mówili: „choroba przyszła”.
Elementy, które wykańczają człowieka:
1. MORALNOŚĆ: działania Szatana, poprzez którą - utrzymujemy Szarą Strefę,
obozy koncentracyjne budujemy i tylko tych, co w Boga wierzą nie zabijamy…
2. ALCATRAZ – zwyrodniały System
3. CHOROBY – oprócz upadku zdrowotnego (energetycznego) komórki –
uszkodzenia fizyczne. To jest potężny program, który doprowadza człowieka
do stanu choroby, może ona sprowadzać nacieki, pasożyty i współpracują z
innymi rzeczami z Szarej Strefy. Dotychczas skupialiśmy się na uzdrawianiu, a
nie na usuwaniu przyczyny – likwidowaniu chorób.
Choroby są stanami wewnętrznej katalepsji, przez co świadomość komórkowa
zamiera tracąc z wolna wpływ na samą siebie. Podlega wówczas coraz silniejszym
pływom biologicznym sąsiednich pól – które zaczynają się nią żywić, widząc w tym
szansę na swój wzrost czy przetrwanie. Komórki niczym rośliny w ogródku, które w
dążeniu do zwiększenia w sobie energie życia, niczym dostępu do światła, stosują
różne metody w walce z konkurencją. Są też tworzące jednorodne organy, które
odczuwają na poziomie swojej świadomości nieodparta i niczym nieuzasadnioną
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potrzebę współpracy. Gdy jedna ze stron takiego symbiotycznego układu pada lub
chwieje się, zaburza to proces całej koalicji komórek.
Mówimy o tym, dlatego, byście zrozumieli jak niewiele potrzeba, by z braku
dostępu do Słońca – czyli z braku dostępu do świetlnych wibracji, padły nie tylko
pojedyncze komórki czy systemy, ale i całe organy.
Przypominamy, że zależne jest to od 5 czynników:
1. światła, czyli wibracji w człowieku (niską wibracją obniżamy harmonię, która
jest w człowieku i organach (niech coś w człowieku choruje – to wówczas się
pogłębia). Potrzebujemy radości, a gdy np. w domu się nie układa zaczynamy
chorować: emocje, myśli.
2. światła, czyli wibracji w polach poza człowiekiem, które nań oddziaływają.
Gdy jesteśmy w nawiedzeniach (wizyty na cmentarzach, w kościele, w pracy
gdzie są napięcia) to nas niszczy, rozrywa.
3. siły błon komórkowych absorbujących światło – czyli sama struktura
biologiczna i jej żywotność jest bardzo ważna – ta błona. Nawet psychika ma
kilka pól, które mają błony i aktywatory
4. umiejętności absorpcji tego światła przez wnętrze komórki. Człowiek
zorientowany na zło – jakie ma komórki? Czy będą absorbowały światło? NIE
– bo on do tego nie dopuści.
5. DNA – czyli program, który zawiera w sobie ową umiejętność absorpcji
światła. Przy czym bardzo ważną rzeczą jest otwieranie się na światło
wewnętrzne samego jądra komórki, dzięki czemu Duch Św. jest w stanie ją
rozświetlić. To jest możliwe u człowieka, który ma wysokie wibracje – spróbuj
spaść poniżej 50% w harmonii energetycznej, a zabijamy drogę światłu,
poniżej 10% w harmonii biologicznej – komórka umiera (sprawdzać w
przypadku każdej choroby)
Jeżeli to jest właściwie uruchomione, komórka potrafi sama ze światła syntezować
składniki odżywcze! I przez DNA to przechodzi – zależne od woli i od poziomu
harmonii duchowej, energetycznej itd.
Jak ktoś się trafi, co nie wierzy w chorobę i ma silna wolę, by wyzdrowieć – on
nie wiedząc o tym – od środka wytwarza lek, ona po prostu walczy z zewnętrzem.
Sprawdzajcie te elementy i ich parametry, a pojmiecie ile potraficie zdziałać przy
uzdrawianiu. Sama usilna, biomechaniczna odbudowa komórki jest samą w sobie
cudem – mechaniczną regeneracją, którą z powodzeniem stosuje konwencjonalna
medycyna. Ale nie tylko ona decyduje o sprawności komórki do absorpcji duchowego
światła. Oczywiście dostarczanie w nadmiarze do komórki substancji, których jest
pozbawiona (mówimy o medycynie konwencjonalnej: minerały, witaminy),
automatycznie podnosi jej biologiczną sprawność, ale owa absorpcja może nie
wystarczyć do ponownego uruchomienia w niej tej umiejętności (czyli absorpcji
czegoś ze światła). Wówczas stan upadku komórki się przedłuża.
Wszystko to, o czym mówimy jest zależne od wibracji, w których komórka
pozostaje, przez co znajduje się w niej mniej lub więcej światła, – czyli energii
komórkowej (światło jest energia komórkową).
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Przy czym należy pamiętać, że każda komórka, jak i człowiek – ma swój
indywidualny kod duchowy. Powtórzenie tego kodu znajduje się w Macierzy. Te tzw.
uszkodzenia fizyczne, (czyli to, co nazywamy chorobą – to są tylko uszkodzenia
fizyczne) są spowodowane często poprzez choroby. Choroby są czymś w rodzaju
programu, który sam tworzy warunki powodujące upadek komórki.
Choroba sama ściąga agresora jak i tworzy całe tło doprowadzające do
fizycznego i energetycznego upadku komórki, poprzez zamknięcie jej w niskich
wibracjach. Działa to jak palenisko o stałym zaprogramowanym spalaniu, do którego
należy dostarczać paliwo o określonej wartości kalorycznej.
Tak zmniejszenie, jak zwiększenie owej kaloryczności powoduje uszkodzenie
paleniska, bądź jego niepoprawne działanie, rzutujące na wibracje komórek
sąsiednich. Tak niska wartość wibracji, jak i jej nadmiar, poprzez oziębienie czy
rozgrzanie upośledzają funkcje komórki czyniąc ja z wolna niebezpieczną dla
sąsiednich sfer o tej samej czy podobnej wibracji. (czyli co? Zaczynają od jednej
komórki i to się przenosi na inne jak zaraza).
Choroby są stałym programem tego świata. Część z nich pochodzi stąd, część
stale promieniuje z innych poziomów – a nawet spoza Miasta Rzeczywistości.
Niektóre są implantami w DNA /czyli już ktoś może przyjść z uszkodzonym DNA/.
Część owych stanów przenoszą sami ludzie, zarażając nimi innych, część sama
potrafi się zreplikować z fragmentów oderwanych, a pasujących programów /czyli
czasami jest tak, że ktoś pozdrawiał, albo cos nie zadziałało i istnieją fragmenty tych
programów – chorób i to się potrafi złączyć i daje zupełnie cos innego. Mówimy tu o
chorobach cywilizacyjnych – bo się ludzie zaczęli wymieniać, jest ich dużo, zaczęli się
stykać i wymieniać – i to się replikuje/.
Choroby są niebezpieczne, bo samoreplikujące się i samorozwijające się, a ich
zadaniem jest wyłącznie rozwibrowywanie lub zlepianie energii w komórkach, co
upośledza ich sprawne działanie, a także zamyka możliwości samoregenereacji przez
odcięcie od wewnętrznego światła.
Jezus uruchamiał to światło na stałe, oddając pod opiekę Ducha Św. oraz
zmieniał kody w komórce na dopasowane do energetycznego środowiska człowieka,
dzięki czemu zmienne pola wibracyjne nie pustoszyły pól programowych w komórce
(np. gdybyśmy żyli na śmietniku – dopasowywał komórkę do tego środowiska, aby
to, w czym żyjemy nas nie niszczyło chorobowo).
Wy możecie zsynchronizować programy regeneracyjne komórki tak, by i niskie
czy zawyżone wibracje zewnętrzne były jej nową stałą zasilenia.
Wystarczy oddać Bogu lub Ojcu -bez oceny- uzdrawianego człowieka, prosić o
jego fizyczne i duchowe odrodzenie, przez co Dusza zacznie funkcjonować w
korzystniejszych warunkach. Wielu z takich ludzi, pomnych przykrych doświadczeń
zechce wówczas zmieniać się na dobre /przy uzdrawianiu musimy przekroczyć
poziom Ducha Świętego – to jest światło, czyli Matka Boska, która coś uruchamia.
Ale tu musi być wejście do Ojca, a jak jesteś tam – to ty jesteś jako Ojciec i pytasz
się dziecka: czemu? co? i jak? Umożliwisz mu – czyli uzdrowisz ciało, uzdrowisz
Ducha i jemu, bo on jest w tej chwili duszą – umożliwisz odnalezienie się w
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środowisku. Co, będziesz go obwiniał?! Ale umożliw jak najwięcej. Jak jesteś w stanie
odczuć to – czyli być w wibracjach Ojca, wówczas można to dopasować/.
Pamiętajcie, więc, by nie tylko usprawniać komórkę – udrażniając wejścia w
światło duchowe – DNA (Duch Św. i Bóg – Duch Całości na Praojcu się kończy), ale
by i kasować programy, projektory siejące choroby – które główną przyczyną upadku
komórki, a w efekcie degeneracji biologicznej i fizycznej – upadku ludzkiej Duszy i
Ducha.
Działanie: ważka wylatuje z głowy do góry (w przenośni podnosisz wibracje)
i zaczyna to świecić na człowieka – ustawiasz ten strumień na człowieka i dzięki temu
kasujesz chorobę. Wystarczy na kogoś nakierować ten projektor.
Sprawdzaj:
W ilu …% przyczyna choroby jest zewnętrzna.
Działaj! A dzięki temu doprowadzisz do uzdrowienia. Aby wibracja, światło było, ale
przestaniesz działać znowu powoli się to zacznie.
Światło/ciemność – wynikająca z choroby.
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Warsztaty Rusinowice 23/24 lipca 2011
- Otwiera się dla nas ostatni poziom, będziemy wspólnie działać, by się, choć otrzeć o
Energię Boską. Koniec skal, będą tylko tła. Tło, jest magiczne, musi mieć przekaz i
Góra życzy sobie by było z konkretnymi przesłaniami lekko programowanymi, które
będąc na skalach cały czas będą oddziaływać.
- Osaczenia – zanim zacznie się atak są pierwsze uderzenia w pola energetyczne –
sprawdzać na skali Osaczania
- Potrzeby – Rusinowice 11.06.2011, Świeradów 03.07.2011
Może być potrzeba niedowartościowania siebie (degradacja ludzka),
systemowe potrzeby to robią – poprawa nosa, biustu. Podpiąć się pod potrzeby
szczęścia, jedności (jedność jest wyrażona tylko na poziomie Duszy.) My też nie
wyzwoliliśmy się jeszcze ze starych programów (i potrzeb).
- By kamienie działały, uruchamiamy swoje hasło. Jak daję kamieniowi prawo do
działania to tam się rodzi Bóg, energia działa, moc duchowa to trzyma. Sam kamień
nie działa. Działa program, który w niego włożymy. Programy są z różnego poziomu
mocy. Można przez nie pomagać innym, ale oni sami musza dokonać wyboru,
korzystnego dla nich (pewne wibracje w kamieniach są).
- Jak mamy moc możemy wszystko przeprogramować. 70 % praw energetycznych
zostanie zmienionych tak, by człowiek zechciał być dobry (po 2012 roku)
My powinniśmy programować się na Boga, na szczęście (nie możemy programować
drugiego człowieka bez jego zezwolenia !, ale programujemy w PWW, aby człowiek
miał zawsze możliwość zmiany swego wyboru – ale aby tak było nie może być w nas
głodu autorytetu, głodu mocy).
Naszym promieniowaniem otwierać w drugim człowieku kanały duchowe, by
przeciwstawić się ciemnym, by budziła się równowaga.
Psychika to umysł, świadomość i duch, proces myślenia to część psychiki.
Programy systemowe
programowany umysł.

uszkadzają

myślenie.

Inteligencja

IQ

to

tylko

My staczamy cały czas walkę z samym sobą, by zapisać na nowo program, na
siłę coś w sobie wykształcić. Na siłę zapisać matrycę – od pokochania siebie do … .
Wtedy jesteśmy tacy mocni, że możemy utrzymać albo budować nowy świat
energetyczny po to, by inni mogli to robić łatwiej, przygotować dla nich podkład.
Spada na nas wysiłek, którego następne pokolenia nie będą musiały
podejmować, a my musimy, bo po to tu przyszliśmy.
- Świadomie podpinać się pod potrzeby, świadomie programować matrycę, wtedy
wchodzi czysty umysł. My ciągle jeszcze walczymy ze sobą, bo podlegamy
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programom ( podłączenie pod stare programy). Księga Wolności to też program,
ale mamy dać mu pierwszeństwo i o tym pamiętać. Stwarzać własne programy.
Sprawdzać:
ile % z tego, co masz, w czym tkwisz to życzenie twojego Ducha.
- Ducha Św. nie można zaprogramować, bo nie jest energetyczny. Programuje się
tylko z poziomu duszy, umysł programuje myślenie (umysł jest energetyczny). Na
poziomie ducha też musimy ponieść wysiłek, by „nowe” zapisać. Jestem dzieckiem
Boga – na to się samemu zaprogramować. Jak dbamy o światło w naszej kuli to
możemy być panami własnych energii. Komora Odrodzenia jest przerabianiem tego,
czym się jest. Myśleć o Bogu w sobie. Odrodzenie to najważniejszy etap.
- Ojciec, Praojciec to najważniejsza Postać Miasta Rzeczywistości - to my sami.
Pytając Ojca, pytamy siebie samych. Bóg-Twórca jest zejściem Boga z tamtej strony.
DŚw. wszystko przenika.
Możemy stwarzać to, co stworzył Bóg, przemieniać, dawać zdrowie, czyścić, być
odrodzicielem, czyli uzdrowicielem, na tym poziomie, zmieniać. Wprowadzać swoje
programy, utrzymanie ich to postanowienie i koncentracja, dać się prowadzić Sile
Wyższej, (dać się prowadzić Mocy, skupiać się na tym, co chcemy, ale bez
szczegółów).
- Promieniując na ludzi powoli ich zmieniamy.
Projektory w domach możemy wyłączyć ( tylko na czyjeś życzenie). Z programami w
nas musimy uporać się sami.
Sprawdzać:
w ilu % to, co chcemy jest czyste,
pytać Górę i zaufać temu. Gdy są wątpliwości to spotykać się i sprawdzać. Pracować
wspólnie w grupach, pomagać sobie. Rozświetlać ludzi.
- Programami są też choroby, 70% tego, co działa na człowieka na poziomie
fizycznym. Choroba, choć jest energetyczna, potrafi silnie fizycznie działać, działa też
w przestrzeni DNA.
- Ze snu innych nie wyjdzie się bez pomocy Boga. Dlatego na siłę utrzymać
energetykę, by to pokonać. Oprogramować się i skasować sny innych. Pytamy
najwyższej naszej cząstki, co robić i dostosować się.
Choroba to upadek fizyczny komórki, jest z zewnątrz. To programy, których się nie
skasuje ( potrzeba degradacji ciała fizycznego).
„Choroby są stanami wewnętrznej katalepsji, przez co świadomość komórkowa
zamiera tracąc z wolna wpływ na samą siebie (komórka ma świadomość, organ
duszę, w Bogu są doświadczenia wszystkich ludzi, jak korzystamy z Mocy Boskiej to
wynika z doświadczeń wszystkich, uruchamia to coś, co ktoś już zrobił), podlega
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coraz silniejszym wpływom biologicznym sąsiednich pól, które zaczynają się nią
żywić, widząc w tym szansę na swój wzrost, przetrwanie. Komórki są niczym rośliny
w ogródku, które w dążeniu do zwiększenia w sobie energii życia, niczym dostępu
światła, stosują różne metody w walce z konkurencją. Są też grupy komórek
współpracujące ze sobą, nie koniecznie tworzące jednorodne organy, które
odczuwają na poziomie swojej świadomości nieodpartą i niczym nieuzasadnioną
potrzebę współpracy. Gdy jedna ze stron takiego symbiotycznego układu pada lub
się chwieje, zaburza to pracę całej koalicji komórek.
Mówimy o tym, dlatego, byście zrozumieli jak niewiele trzeba, by z braku dostępu
do słońca (u nas ludzi do świetlnych wibracji), padły nie tylko pojedyncze komórki
czy systemy, ale i całe organy.
Przypominamy, że zależne to jest od 5 czynników :
1- od światła
2- wibracji w człowieku
3- światła, czyli wibracji w polach poza człowiekiem, które nań oddziałują
4- siły błon komórkowych absorbujących światło, od umiejętności absorpcji
tego światła przez wewnętrzne komórki
5- DNA, programu, który zawiera w sobie ową umiejętność absorpcji światła,
przy czym bardzo ważną rzeczą jest otwieranie się na światło z samego jądra
komórki, dzięki czemu DŚw. jest w stanie ją rozświetlić
Sprawdzajcie te parametry (1..5) a pojmiecie mechanizm i to potraficie
zdziałać przy uzdrawianiu. Sama usilna, biodynamiczna odbudowa komórki jest
sama w sobie cudem, mechaniczną regeneracją, którą z powodzeniem stosuje
konwencjonalna medycyna, ale nie tylko ona decyduje o sprawności komórki do
absorpcji duchowego światła (jeśli dobrze uruchomimy proces, komórka ze
światła syntetyzuje potrzebne składniki).
Oczywiście dostarczenie w nadmiarze do komórki substancji, których jest
pozbawiona, automatycznie podnosi jej biologiczną sprawność, ale owa absorpcja
może nie wystarczyć do ponownego uruchamiania w niej tych umiejętności.
Wówczas stan upadku komórki się przedłuża.
Wszystko to o czym mówimy jest zależne od wibracji, w których komórka
pozostaje, przez co znajduje się w niej mniej lub więcej światła czyli energii
komórkowej. Przy czym należy pamiętać, że każda komórka jak i człowiek ma
swój indywidualny kod duchowy. Powtórzenie jego znajduje się w macierzy (
ściągać wzorce).
Tak zwane uszkodzenia fizyczne są spowodowane często przez choroby.
Choroby są czymś w rodzaju programu powodującego upadek komórek. Choroba
sama ściąga agresora i tworzy całe tło doprowadzające do fizycznego i
energetycznego upadku komórki poprzez zamknięcie jej w niskich wibracjach
(sprawdzać, z jakiego poziomu przestrzeni pochodzi).
Działa to jak palenisko, o słabym, zaprogramowanym spalaniu, do którego
należy dostarczyć paliwa o określonej wartości kalorycznej. Tak zmniejszenie jak i
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zwiększenie owej kaloryczności powoduje uszkodzenie paleniska bądź jego
niepoprawne działanie rzutujące na wibracje komórek sąsiednich. Tak niska
wartość wibracji jak i jej nadmiar poprzez oziębienie czy rozgrzanie upośledza
funkcję komórki czyniąc ją z wolna niebezpieczną dla sąsiednich stref o tej samej
czy podobnej wibracji.
Choroby są stałym programem tego świata. Część z nich pochodzi stąd, część
stale promieniuje z innych poziomów, poziomów nawet spoza Miasta
Rzeczywistości, niektóre są implantami w DNA. Cześć owych stanów przenoszą
sami ludzie zarażając nimi innych, część sama potrafi się zreplikować z
fragmentów oderwanych z pasujących programów (choroby cywilizacyjne).
Choroby są niebezpieczne, bo są samoreplikujące się i samorozwijające się, a
ich zadaniem jest wyłącznie rozwibrowywanie lub zlepianie energii w komórkach,
co upośledza sprawne działanie, a także zamyka możliwość samoregeneracji
poprzez odcięcie od wewnętrznego światła. Jezus uruchamiał to światło na stałe
oddając pod opiekę Ducha Świętego oraz zmieniał kody w komórce na
dopasowane do energetycznego środowiska człowieka, dzięki czemu zmienne
pola wibracyjne nie pustoszyły pól programowych w komórce.
Wy możecie zsynchronizować programy regeneracyjne komórki tak, by niskie
czy zawyżone wibracje zewnętrzne były jej miarą stałą zasilania (można
uruchomić coś, co cały czas będzie zasilało człowieka. Wystarczy oddać je
Ojcu lub Bogu bez oceny uzdrawianego, prosić o jego fizyczne i duchowe
odrodzenie, przez co dusza zacznie funkcjonować w korzystniejszych warunkach.
Wielu z takich ludzi, pamiętnych przykrych doświadczeń zechce wówczas zmienić
się na dobre (nie oceniać, działać).
Pamiętajcie, więc by nie tylko usprawniać komórki udrażniając wejście w
światło duchowe, ale i by kasować programy, projektory siejące choroby,
które są główna przyczyna upadku komórek, a w efekcie degradacją biologiczną i
fizyczna ludzkiej duszy i ducha.
Poprawnie programować zdrowie, samych siebie, robić to umiejętnie.
W przestrzeniach duchowych Moc sama robi, tu nie ma technik, ale trzeba cały
czas być w duchu obudzonym. Trzeba z wiarą wejść w pewność działania, ćwiczyć
„ muskulaturę” energetyczną.
Interwały czasowe – mówią o tym, że jesteśmy parę razy dziennie wyłączani i
o tym nie wiemy (sekundy). W tym czasie coś innego się włącza i coś robi. Ten
czas może być wykorzystany np.: ataku na drugiego człowieka, położymy gdzieś
przedmioty i szukamy, my to robimy a nie pamiętamy o tym (zwierzęta się przed
tym bronią). Interwały czasowe są przejściami między rzeczywistością, a
teraźniejszością (teraz - to ta chwila, rzeczywistość to całość, a tam czas nie
istnieje, tam jest zapisane wszystko, co się wydarzyło i co ma się wydarzyć. Nie
są blokowane, ale też nic, co by się działo, nie potrafi z nich skorzystać. Nawet
Bóg w nich nie istnieje, choć są stworzone pod Jego bokiem, wg. Jego założeń.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

579

Interwały czasowe są kluczem do wolności, do raju i nadziei, do
zmartwychwstania. Dopóki w te tunele żywy człowiek nie wejdzie, dopóty nic na
tej ziemi się nie zmieni. Jezus stanął w interwałach, daleko sięgnął za kurtynę do
rekwizytorni i wyciągnął stamtąd, co chciał, ale to za mało by zmienić świat, by
obudzić świadomość, by rozpromieniła się blaskiem. To właśnie tu znajduje się
klucz do opanowania tego świata, bowiem każdy, kto tu wejdzie ma takie samo
prawo. To prawo powstało, gdy Bóg śnił w swoim śnie (siły ciemności
wykorzystują interwały i mieszają w ścieżkach losu).
Pasja życia – namiętność, miłość, spełnianie, a wiec mieć pasję. Bez pasji nie
ma życia tylko jego udawanie. To stan, do którego można wejść poprzez radość,
odczuwanie jedności z człowiekiem człowiekiem ze światem (obojętnie, jak, ale w
PWW), chodzi o cała egzystencję. Pasja życia, pasja zmian, bez tego nie
uchwycisz potęgi. Musisz w szczęściu doświadczania czuć tę potrzebę, inaczej ona
i jej mechanizm nie działa, więc i cię nie wspiera (szczęście doświadczenia –
jesteś w doświadczeniu poprzez uruchamianie stanu szczęścia, jesteś w tej
wibracji i uruchamiasz doświadczenie. Którym jest twoja egzystencja). To nie jest
wola tylko zamiłowanie do działań (życie jest celem, który cię unosi). To jedna ze
strun w harfie Bogów (jest tam dużo strun – miłość, jedność, zrozumienie,
pojmowanie, odstępstwo od norm, pasożytnictwo, mała destrukcja, uścisk ręki z
Istotą Wyższą zawartej w Istocie niższej, zatracenie się w sobie).
By odczuć inne swe człony, zatracenie się w drugim człowieku, by odczuć
skamieniały mrok nieskończoności, dzięki czemu można ją rozkruszyć i więcej nie
zwracać na nią uwagi, to wszystko to, co jest, jest ważne, znajduje się tu pod
tobą w deskach, w lustrze przeznaczenia. To teraz, to wszystko, co masz i
zechcesz utrzymać (jak jest pasja to jest tylko teraz), przyszłość sama się
realizuje, bo moc tam działa. Więc przyjrzyj się czy twoje „teraz” jest tym, czym
ma być i później. Jeśli twoje „teraz” jest później, nie trać czasu na stacje
przesiadkowe.
Pokrewieństwo ludzkie ma 4 poziomy – sprawdzać w %:
1. Pokrewieństwo ludzkie – poziom ludzki, chodzi o DNA, badać z ludźmi, z
którymi jesteśmy związani, sprawdzać w ilu % pokrewieństwo fizyczne,
energetyczne, duchowe. Od 30% jest mocne, stała wartość, gdy rośnie
albo człowieka niszczy albo go wzbogaca (nie mylić z namiętnością).
2. Zgodność – jest egzystencjonalna tu i teraz, nie mówi o całości człowieka.
Jak się zaczynamy w sobie budzić, zmieniać, zgodność egzystencjalna może
runąć.
Pokrewieństwo egzystencji – to
sprawdzamy ją na skali miłości – 8 pkt

współistnienie,

zgodność

życiowa,

3. Pokrewieństwo duchowe ( stwórcze) – współpowołanie, może być w 60 %
i współdziałanie w 40 %. Podobny cel i sprzęgnięcie w podobnych działaniach
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4. Pokrewieństwo samopowołaniowe ( wstąpienie tej samej mocy) – w obu
ta sama moc, ale moc nie jest całkowicie odczuwana w swym
zindywidualizowaniu czyli tu nie czuć konkretnego Boga tylko coś, co cię
porywa ( pasja) i ten parametr może dochodzić do 70 % za życia ciała
fizycznego)
- Zgodność życiowa przy braku pokrewieństwa – potrzebujesz innych: siostry/brata
duchowego
Pokrewieństwo duchowe silne jest o wiele bardziej korzystne niż inne, ale
przejawia się w ciszy. Ludzie ciągną do siebie (może być tylko przyjaźń, czułość).
Siła duchowa nie ma parametrów. Ocena po skutkach to iluzja. Dotarcie do niej
może spowodować zniszczenie wszystkiego. To nie jest moc przynależna nam,
możemy tylko czasem z niej korzystać. W działaniu można z niej korzystać, ale jak
obudzimy się w EB (po uruchomieniu pasma), można też korzystać za
pośrednictwem, PBZ, bo nie jesteśmy gotowi. W przestrzeni Złotej Piramidy o mocy
decyduje w 70 % siła działania, w 10 % miłość i mądrość od 10-30%.
Siła działania ma 4 składowe:
- uniwersalną,
- ludzką,
- duchową
- materialną,
gdzie siła materialna wynika z prawa i programów nadrzędnych, gdzie materia jest
formą rozrywania siły duchowej spajającej całość (ci, którzy zginęli od wybuchu
bomby atomowej, choć byli czyści, nie mogli opuścić Planety Dusz, bo wybuch
zmienia wszystko na poziomie energetycznym, Dusza jest oddzielona od Ducha).
Dlatego ważną kwestią jest omówienie siły destrukcji jako ruchu tworzenia nowego.
Siła uniwersalna jest niedefiniowalna, bowiem można ją ustalić całkowicie błędnie
mimo pozornie poprawnego widzenia całości. Lepiej uznać jej działanie jako woal
prawdy jest eterem a prawda, prawdą o was samych, prawdą biologicznego istnienia,
gdzie Ogień Życia potrafi stworzyć aż 75-80 % jej wartości. Lecz w prawdę się nie
wnika, ale odczuwa, w połączeniu z woalem daje coś na kształt ciśnienia
energetycznego (istnieje też ciśnienie duchowe, by to odczuć trzeba się w Bogu
obudzić).
Są cztery obszary ataku na nas.
I. Osaczenia:
1. przez ludzi
2. przez niskoenergetyczne istnienia i istoty
3. przez zgubne energie ( opad z elektrowni jądrowej, wiry, wyładowania,
doły energetyczne, cieki, gejzery)
4. przez zapadnie – tracimy chęć do życia
5. przez dziury
To wszystko rozbudza zwątpienie i doprowadza do chaosu lub zapaści w
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energetyce i życiu.
II. Dowalenia: choroby, bomby energetyczno-duchowe (rozbijają struktury
podstawowe i wyższe pasma człowieka).
Wywłaszczenia – to jest przenoszenie ludzkich cząstek w inne obszary np.
zmiana otoczenia i ludzi, zmiana wiary. Wpływa na zmianę podstawy w
życiu (część naszych cząsteczek wyrywają, ale kontakt z nimi jest i ta część
nas gdzieś żyje, choć o tym nie wiemy i tamto pole energetyczne nas
przenika, nasiąkamy nim).
III. Rozbudowania :
1. uaktywnienia – tj. wspomożenie w osiąganiu celów (to może być
uderzenie w psychikę, człowiek zszedł z pierwotnej drogi, choć
rozbudzą coś na pozytyw i przynosi to korzyści w tym świecie, ale
człowiek schodzi z pierwotnej drogi).
2. czarna łapa – wykorzystują system do niszczenia nas – donosy,
urabianie złej opinii ( do tego uaktywniają ludzi)
3. biała łapa – zwodzenie ludzi z drogi, mamienie, kuszenie ( działanie na
emocje i uczucia)
IV. Zamknięcia:
1. osaczanie w obszarze psychiki - zaostrzenie tendencji religijnych,
społecznych, systemowych, (rodzinne, koleżeńskie) silne uaktywnianie
moralności albo innych programów. Jest to zniewolenie umysłu, czyli
zamykanie wokół pewnych spraw.
2. dodawanie – tj. wdrukowywanie nowych ciągot emocjonalnych,
w tym przywiązywanie emocjonalne np. do pewnych
stanów – życie chorobami,
V. Jest jeszcze piąty, choć nie jest – Eksport - zrobię wszystko by cię
wysadzić z siodła. Tu potrafią wymyślić nową technikę.
Dzięki znajomości tych mechanizmów, łatwiej się w tym rozeznać.

Nowa skala – ze swastyką w lewym górnym rogu.
Śnienie – sprawdzać % jak to u nas wygląda (bycie w śnie ciemnych istot i ludzi).
Mamy obudzić się w swoim śnie a tylko Bóg może nam w tym pomóc. Słuchać, co
mówi Góra i realizować.
Szara strefa – działają tu projektory, programy, iluzje, emanacje. Ludzie tworzą
kręgi spisku ( społeczne, gospodarcze, polityczne, religijne).
Ekipa zwiedzionych ludzi wyznacza zasady życia wszystkich innych ( wojna).
- My walczymy o to, by obudzić Chrystusa w nas – to droga otwartego serca.
- Nie rozmawiać z umysłowymi (nie dyskutować, jeśli nie ma w nas pokochania i
wybaczenia, bo sprowadzi nas do poziomu emocji i jak włączymy umysł – przegramy.
Musi być pokochanie i wybaczenie, by działać z poziomu świadomości. Umysłem
mamy dostęp do moralności (tylko), a moralność to nasz rozmówca.
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Szara strefa – to wszystko, co powstało z ludzkich myśli, energii emocji, niskiej
wibracji. Utrzymuje niski poziom wibracji i nie włącza się świadomość. Strefa mroku
mówi o totalnym uderzeniu przestrzeni, leci od nawiedzenia w górę.
- Moralność – dzieło Szatana, totalny program, którym żyjemy
- Skale (wszystkie) pomagają odnaleźć się w tym wszystkim na poziomie wzroku,
pierwotnego zapisu na poziomie umysłu.
- Ważna jest lewa strona wieży. Dusza sięga do 85 pietra, od 81 i w górę – Duch.
My jesteśmy albo duszebni albo duchowi. Między 81-85 piętrem jest przejściówka
i tu są duchowe pasma i tu są duchowe pasma kontaktowe. Modlitwa umożliwia
nam wejście w stan już bycia w Duchu przy jednoczesnym byciu na niskim
wibracyjnym poziomie. Gdyby tego nie było, nie moglibyśmy doświadczać czegoś
duchowego. Duch jest do 100 piętra, a potem Duch Całości (od 100 pietra).
Bóg – Twórca nie jest DC, ale są Jego pasma, Bóg-Twórca stworzył zasady,
umożliwia korzystanie z DŚw. Więc w tej strukturze, choć był z DŚw. bo stanął
wyżej, bo On dał możliwość tworzenia tego, bo my mamy Jego pasma. Bez tych
pasm nie moglibyśmy sięgnąć do Boga-Ojca w nas i Pra-Ojca. Duch Całości to cała
ludzka istota, w której się w pełni obudzimy. Natomiast Bóg jest poza M.Rz-ści.
Człowiek musi się obudzić w pełnym paśmie duchowym, żeby zacząć działać
(od 16 –ego w górę). W chwilach szczególnych przy wejściu w modlitwę widać w
jakie obszary wchodzimy czy duchowe czy energetyczne, a więc niedoskonałe
(skala z poziomami duchowymi).
Z tyłu skali ważne przypomnienie tego, co było (czytać uważnie), np. przez 10
min w ciągu tygodnia słać miłość do ludzi, zwierząt, roślin, by był to prezent dla
Boga.
- Uruchomić potrzebę miłości do Boga poza tą Rzeczywistością
- Nie zapominać o cierpieniu innych.
- Nikt nas nie wyręczy w czynieniu dobra.

Skala ze słoniem.

- Kierunek tendencji, ruch przyczyny, badać w %
- Musimy budzić się w duchu, bo wtedy dopiero zaczyna się przygoda, można
rozwijać pasje
- Musimy się nauczyć obserwacji, by zrozumieć, co trzeba zrobić, by się w czymś
odnaleźć. Techniki pomocnicze są po to by zapytać, z jakiej techniki skorzystać, jeśli
obserwacja nie jest zapisana w Bibliotece Wiedzy (indywidualne).
- Opętanie informacyjne – polityka, Ezoteryka itd.
- Wolność – opanowanie ciała, duszy, ale duch wolny. Kto odczuwa wolność
wszystko zrobi. Zbawienna, wyrażona w całości.
- Interpretacja – my cały czas poznajemy, czyli interpretujemy to, co jest - to
forma
poznania. To zdefiniowanie całej Rz-ści, ale jak przyjdą nowe dane mogą to inaczej
interpretować.
- Śmiałość – to stan, to bycie w doświadczeniu (bez interpretacji)
- Odwaga – jak czujesz Boga to jesteś odważny, to wiesz, że ci się uda, że możesz
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- Pewność – odwaga i śmiałość daje pewność

Skala z papieżem

– od 13 zaczyna się prawdziwy wzrost, tu zaczyna się bycie prawdziwym
człowiekiem.
- 17 oddziela skalę duchową od fizyczno-energetycznej
- Modlić się by inni chcieli być uzdrawiani, w ich imieniu, dla nich, by przyjęli.
- Człowiek „zamulony” – wpływ energet. pozytywny (w PWW)
- Człowiek „oświetlony” - tu są tylko energetyczne działania
- Człowiek „świetlny” – utrzymuje w sobie światło, dopiero tutaj jest wejście
ducha. Pierwsze pasma duchowe, tu zaczyna się stały udział świadomości
- Ta skala to przypomnienie o odczuwaniu jedności z drugim człowiekiem
człowiekiem ze światem. Można to odczuwać poprzez radość i miłość.
Modlitwa 1
„Mamy zrozumieć, że należymy do Całości i poprzez to odczuwamy Jedność. Jak
odczujesz, że należysz do Całości (to jest totalna pokora ), wtedy korzystasz z tego
co tę Całość utrzymuje (jak zaakcentujesz indywidualność z mocy Całości nie
osiągniesz nic). Jeśli zaakcentujesz totalną Jedność (nie podporządkowanie), a więc
nie zrobisz nic przeciwko jedności, to nie zrobisz nic przeciwko sobie, wtedy budzi się
w tobie indywidualność, czyli tak, jakbyś dostał prawo dbać o resztę, a więc i o
siebie.
Przez pokorę do indywidualności (a nie na odwrót).
Mamy nauczyć się odbierania świata duchowego, dlatego teraz odczuwamy głową.
Pasma duchowe mamy odbierać głową. To, co teraz będzie do nas przychodzić,
będziemy odbierać głową. Odtwarzają w nas kanał (kiedyś był w nas). Kanał
umożliwia Istotom Światłości zejście przez nas i PBZ daje możliwość zejścia w swoim
najniższym zejściu. Do tego, co się dzieje potrzebne ciało, bo jest naczyniem dla
energii.
Mamy odczuwać pewność w fizyczności (pewność fizyczności).
W naszych rękach tworzą się kolorowe energie, dzięki temu z tych energii powstanie
kanał kolorowy, który będziemy otwierali przy działaniach ( to jak gra świateł, one
będą przenikać człowieka).
- Koniec modlitwy –
To wszystko, co robimy, jak mówi Góra jest to Jezusowa droga otwartego
serca – najprostsza i najtrudniejsza.
Najtrudniejsza dla zagubionego, a im bardziej zagubiony, tym trudniejsza. My
dążymy do Boga, a Bóg jest Miłością, Bóg jest Radością, Bóg jest Wszystkim. Jest
jednocześnie Drogą do Niego Samego. Oznacza to, że tu, jak chcesz działać, nikt nie
może ci pomóc. To działanie jest lekkie, proste, ale wymaga stałego utrzymania od
rana do wieczora.
Uczyli nas, niezaglądania w przeszłość, nie oceniania tylko obserwacji, to były
już poziomy duchowe. Jak działasz to na najwyższy cud i nie masz myśleć, co on
zrobił. Módl się żeby przyjęli nasze działanie, wtedy jak się będziesz modlił,
zrozumiesz, że ty możesz tu coś uruchomić. Jak się tu działa, to jest otwarcie się w
przestrzeniach duchowych. W ogóle nie zastanawiać się, jaką energią działasz to nie
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ma znaczenia. Leci tak, która ma być. My musimy być w miłości, w radości do tego
człowieka, pełnej, czyli być w stanie szczęścia.
Jak kończysz działanie, nie kończysz działania, jak spuszczasz ręce – nie
spuszczasz rąk, jak wracasz do domu – nie wracasz do domu.
To działanie, ten człowiek w tobie zostaje i cały czas działanie leci. Kochasz,
działasz i wiesz, że to Moc działa (dopóki jesteś w stanie miłości). Poprzez bycie w
stanie szczęśliwości można uruchomić wibracje, które coś zmieniają. Jest to w tej
chwili najwyższe działanie dla nas dostępne tą metodą.
Jest 6 dróg. Tą drogą kroczą ci, którzy wiedzieli, że kroczyć nie muszą,
ponieważ zostali zrodzeni w duchu i mają się tu w duchu obudzić. To było przez nich
zaplanowane, czyli przez nas. Nie przez przypadek mówili (Góra), że:
„spadochroniarze” szukali punktu, w którym się mogą spotykać. U nas już była
umiejętność obudzenia się w miłości, radości, bycie prowadzeniem, bycie drogą dla
innych do Boga poprzez ich radość, poprzez rozbudzenie w nich miłości.
Od tej chwili cały czas powinniśmy być w stanie modlitwy !
Wtedy nic się nie liczy, jesteś małym Bogiem, nie czujesz potrzeby rozmowy z drugim
człowiekiem, sam wszystko tworzysz. W tym stanie mamy zacząć tworzenie
„nowego”. Każde zajrzenie na tamtą stronę, każde cofanie się i analizowanie jest
schodzeniem z tej drogi, wycofywaniem się z tego stanu. Tu powinny zniknąć
pytania, tylko pracować nad tym stanem. Jak jesteś w miłości, radości, nie
potrzebujesz już modlitwy. W tym stanie jest wybaczenie, uczucie, uczciwość,
umiejętność odczuwania dobra, wszystko jest cudowne i poprawne.
Walczymy już tylko o ten stan w sobie. Tu nie jest ważne, jaki jest człowiek, tu
się czuje, co może go spotkać, w czym mu pomóc, ale sam swoja obecnością, że
zwróciłeś na niego uwagę, przywracasz go do życia.
Działanie – na cokolwiek działamy, stajemy się tym, czym chcemy, by dla nas była
Góra, czym by dla nas był Bóg, stajemy się tym wszystkim dla tych, na kogo
będziemy działać. Tak, żeby Bóg - a Jego cząstki są w nas- patrzył na tego kogoś.
Wchodzimy w stan maksymalnej miłości, radości, kończąc działanie nie wychodzimy z
tego stanu. Po to nas tutaj ściągają, byśmy nauczyli się ten stan utrzymywać.
Wchodzimy w ten stan, widzimy jak Jezus się uśmiecha. On w tym stanie nie pytał,
nie analizował, stał i mówił:
„Ja Jestem szczęściem i wszystkim tym, co najlepsze”.
Rozkładamy ręce i działamy. Działanie uruchamia głowa, nie ręce, bo to działanie
duchowe, głowa wszystko utrzymuje.
Teraz jesteśmy droga dla samych siebie, Księga Wolności jest w nas, wszystkie
podstawowe cele są w nas i tylko o tym myślimy i tylko to w tej potędze
utrzymujemy.
Rozdział: „przeszłość”, „nie mogę”, został zamknięty, bo inaczej samo
myślenie osłabia. Robimy wszystko, co możemy by do końca życia utrzymać ten
potężniejący w nas stan.
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Teraz przy sprawdzaniu:
- potwierdzam to, co robię
- potwierdzam, co zechciałam
- potwierdzam, to, co jest
Obecny jest Zeus: „Wszyscy są we Mnie obecni”.
Jak mogą być obecni – albo w nienawiści (po diablemu) , albo po miłości.
My wybraliśmy drogę miłości, my mamy utrzymać ten stan, nad tym się skupiamy.
To jest powrót do Domu. Powstaliśmy z miłości, z radości i tacy musimy powrócić. W
ten sposób powstaje początek życia.
- Jak coś utraciliśmy przez innych trzeba to odzyskać. Wczorajsze procesy zachodziły
bez odczuwania ich, bo to są procesy duchowe i nie dorośliśmy jeszcze do ich
odczuwania. Stanęliśmy przed bramą (dostępu do Całości).
- Wszystko, co dotychczas było pada i zaczyna się nowe.
- Każdy dostał możliwość bycia kanałem zejściowym, ale od nas zależy czy go
utrzymamy. To jest kanał zejściowy dla Światłości z tym, że również dotyczy to
PBZ, to Jego najniższe zejście. On może przez nas schodzić i my nie musimy być
tego świadomi. Naszym zadaniem jest ten kanał utrzymać możliwie doskonały (jak
najdoskonalszy).
W działaniach będzie to działanie PBZ albo innych Istot Światłości i to Oni
będą używać tej mocy, bo my nie do końca możemy. PBZ wtedy, jeśli będzie taka
potrzeba.
W działaniach, jeśli otrzymamy na nie zezwolenie, będziemy robić tyle, ile nas
nauczą, będziemy robić to, co podpowiedzą.
To my mamy robić, to my będziemy pracować. To nie tylko praca, pomaganie,
ale też wszystkie działania uzdrawiające, przenikania do umysłów innych ludzi, tak,
żeby zdali sobie sprawę jak ten świat funkcjonuje.
Zosia – dusza związuje się z ciałem po jakimś czasie. Duchowe DNA budzi się
najpóźniej. Czy może być zamiana dusz przy ściąganiu duszy? Ściągana jest ta sama,
ale czasem ktoś popełnia błąd.
Zbyszek: 3 pierwsze miesiące od poczęcia są czasem, kiedy jest coś biologicznego,
ale nie ma jeszcze Istoty Ludzkiej, po 3 miesiącach zawiązują się pasma Duszy. Ktoś
się znieprawił, Dusza odejdzie. Dla nas fizycznych dusza jest tylko jedna.
Robot duchowy – czasem, Nasi wycofują duszę i wstawiany jest robot duchowy, by
zakończył wcielenie wstawiają inną (czasem). Dlatego jak działamy trzeba odzyskać
duszę tę, która była, bo działanie będzie nieskuteczne.
Janek: – to, co teraz robimy to zamykanie ludzi w jaju, w świecie, w przestrzeni tzw.
”wyciętej” by Duch miał możliwość schodzenia i on powoli kształtuje całego
człowieka, trzeba wiedzieć, czy ten Duch należy do normalnego człowieka czy
„obrabianego”, bo jak jest od szatana to nasz wpływ się kończy.
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- Jak przyjdzie moc to będzie można działać na poziomie Ducha. W działaniach
włącza się cząstki Boga i One to robią.
Jezus robił to, co było potrzebne w Jego czasach.
Dla Ducha Ludzkiego pracuje cała pozostała część człowieka.
- Skale tu podane (wszystkie) mówią o budzeniu się Istoty Ludzkiej, a jak się budzi,
wtedy nie ma problemów z odczuciem wszystko może wie, co i jak robić, bo duch
wie.
- W Rusinowicach jest taka przestrzeń ( w domu Zbyszka), że tu nic dostać się nie
może, ale my sami możemy otworzyć kanał, do czego chcemy (złe wspomnienia
podpięte pod emocje). Dlatego zapomnieć o przeszłości i złej i dobrej.
- Na poziomie energetycznym, w marzeniach zapisujemy przyszłość, bo jak uda się
przeskoczyć do ducha, to liczą się tylko doświadczenia
- Nie uda się wyłączyć procesu myślenia - należy do Duszy i nawet po śmierci
nie ustaje. Ma związek z tzw. osaczaniem, by utrzymać myślenie i emocje. Starać
się po prostu być w „Jestem”. Jak zaczyna się w nas pojawiać cisza, tzn., że droga
niszczenia procesu myślenia się w nas zaczęła, włącza się świadomość.
Sprawdzać wtedy:
czy umysł jest wycofany (%), on jest wtedy wykorzystywany przez
świadomość. Mamy odczuwać, doświadczać, chodzi o ten stan.
- Wszyscy wzrastający potrzebują ludzi, a ludzie ich, bo budzi się coś
wspólnego. Ktoś, kto przejdzie na ciemna stronę jedność wykorzysta do nakręcania
się (bez wyższych uczuć).
Sprawdzać :

- w ilu % jestem obudzony
- w ilu % funkcjonuję poprawnie

Ciało fizyczne, emocje, myślenie musimy wykorzystać z poziomu ducha. To się da
kontrolować, ale potrzebna uważność ( by nas nie pokonały).
Sprawdzać:

- w ilu % myślenie należy do mnie i ja nim kieruję
- w ilu % emocje nami rządzą

Mamy wykasować emocje i myśli, by doświadczać życia (to tylko programy).
Stosować praktykę uważności i nigdy o tym nie zapominać.
Odebrano ludziom marzenia i nadzieję (wykańczanie ludzi w Afryce). Dlatego
musimy wzrosnąć, by swoim przykładem pociągnąć innych (gdy się nam będzie
dobrze powodziło, nasz sukces pociągnie innych), by nie manipulowano ludźmi, by
ich nie wykorzystywano ( patrz religie).
- Jest ciśnienie duchowe i napięcie duchowe. Dopóki jest napięcie nie możemy się w
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pełni otworzyć, bo napięcie (jest niewłaściwe na poz. duchowym) ogranicza nas.
- Dziś mogą utworzyć kanały zejściowe między Bogiem, a nami.
Modlitwa 2
„Wasze słabości zawarły się we mnie”
Budzenie się Chrystusa w nas – bądź czysty i nie zapominaj o tym. Zbliżając się,
rozmawiając z drugim człowiekiem, mamy widzieć w nim nasz obraz i zapis
wszystkich doświadczeń własnych w nim. We wszystkich widzieć siebie i rozumnie
odczuć jedność (elementy nie są ważne). Z poziomu ducha dotrzeć do jądra, tam
ujrzysz Boga. Połącz cząstkę Boga, która masz w sobie z cząstką Boga w drugim
człowieku.
Widzisz ukrzyżowanego Jezusa – ujrzyj siebie, widzisz papieża – ujrzyj siebie,
Kaczyńskiego – ujrzyj siebie. Gdy widzisz siebie w drugim człowieku to istnieje tylko
przyszłość, jest „nowe”. Jesteśmy jedną osobą. Jak się nią staniesz wtedy w Duchu
Całości łączysz moc wszystkich i wtedy brama do nieba jest otwarta.
Musimy obudzić się w Duchu Całości by wejść do Boga.
- koniec - Na poziomie Ducha zaczyna się to samo szkolenie od pokochania siebie…
Uzdrawianie – w uzdrawianym widzisz siebie, obudzić się na poz. duchowym
- Góra uznaje tylko duchowe więzy
- Proces myślenia i czucia musi zniknąć w 100 %, wtedy budzi się Duch, włącza się
czysty umysł
- Widząc w drugim człowieku siebie, znika ego i egoizm.
Modlitwa 3
Ważne przeć do przodu non stop i jeśli nawet nie uda się „z jajka wyjść” to i tak
będzie to zapisane jako wyjście.
„Jestem i widzę co robicie, zmierzacie do celu, którego nie znacie”
„Bądźcie pochwaleni ci, co się odnajdują i co się odnaleźli”
- Będą nami kierować: ruch przyczyny i kierunek tendencji jako głos wewnętrzny
- Jak odnajdujemy się w sobie zaczynamy odnajdywać moc i moc nas prowadzi.
Uzdrawianie: rozświetlamy człowieka, jak jest się w sobie obudzonym, jest
połączenie, dotykamy lewą ręką człowieka i pozwalamy by przez nas popłynął
promień, który z drugiej strony jest wysyłany po to, by dotknął i wypełnił tego
człowieka. My jesteśmy kanałem. Błyskawica leci do głowy (naszej), wbija się w
głowę i przez nas i przez lewą rękę wchodzi do drugiego człowieka. Prawa zakreśla
granicę całości. Ta energia zostaje w człowieku (uzdrawianym).
Jak przystępujemy do działań, skupienie się pozwala odnaleźć się w DC, czyli w
Chrystusie, a Chrystus jest cząstką DŚw, więc odnajdujemy się w DC, powoli
jesteśmy wypełniani tym, co sprawia, że jesteśmy cali, że jesteśmy mocą Całości
wszystkich, wtedy na czubku głowy tworzy się połączenie i zaczyna powoli
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przepływać energia z góry, najpierw jakby nas obmywała, potem między rękami
tworzy się łuk. Jak nas ta energia spoza Miasta Rzeczywistości wypełni (gromadzi się
w lewej ręce), dotykasz człowieka - czyli siebie i pozwalasz, by jego przeniknęła.
Ręką kładzie się „coś” spoza Miasta Rzeczywistości, „coś” wspaniałego ma to
uzdrowić, ale w tym człowieku widzimy siebie, dzięki czemu będziemy chcieli cały
czas utrzymać w nim światło, to z poziomu Ducha, decyzja i czyn muszą być
niecofalne. Widząc w uzdrawianym siebie, chcemy, żeby było mu dane stać się
kanałem, przy pełnym odczuciu zachodzącego zjawiska, ale energii, która stamtąd
spływa i wpływa w uzdrawianego
Kanały zejściowe są przygotowane w nas, aby energia mogła się przejawić i aby
uzdrawianie było większe: „Cierp i bądź zdrów” – totalne uzdrawianie.
Ojciec/Praojciec – to jest część naszej Istoty.
Złoci Bracia są elementem należącym do Boga.
Twórcy, podobnie jak Pan Bożych Zastępów nie należy do naszej rzeczywistości i nie
jest naszą cząstką.
My należymy do całości i poprzez to odczuwamy jedność, czyli to jak gdyby nie
mieliśmy kompletnie nic do powiedzenia, ale gdy odczujesz, że należysz do całości czyli totalna pokora –korzystasz z tego czegoś, co tę całość utrzymuje, czyli tak
jakbyś mógł korzystać z takiej samej mocy jak całość.
Ale jak zaakcentujesz indywidualność  w Mocy Całości nie osiągniesz nic. Ale
jak zaakcentujesz totalna jedność i przez jedność (nie podporządkowanie jedności)
nie zrobisz nic przeciwko jedności, bo nie zrobisz nic przeciwko sobie – wtedy rodzi
się indywidualność, czyli cos takiego jakbyś otrzymał prawo, by dbać o resztę – czyli i
o siebie.
Przez pokorę do indywidualności, a nie przez indywidualność do pokory. Mamy
pozwolić tej innej energii siebie dotykać – czyli tak jakbyśmy weszli na terem dzikiego
plemienia i pozwolili im podchodzić do siebie, badać, dotykać, zaglądać – i nie można
się ruszyć, bo mogą to źle zinterpretować i dzida nas przedziurawić.
Tak samo tutaj, pozwalamy energii się badać, czekamy by nas poznała i
zaakceptowała, by przyjęła – jesteśmy tu „intruzami”. Jeśli ta energia nas
zaakceptuje, to nas nauczy tej jedności.
Musimy się nauczyć odczuwania energii głową – a tutaj odczuwa się tylko
pasma duchowe, czyli mamy się uczyć odbierania świata z poziomu duchowego. My
zwracamy uwagę na pasma duchowe - odtwarzanie starych zapisów duchowych, aby
umożliwić działanie poprzez nas.
Są pewne rzeczy, które musza być w nas. Bez ciała to pole energetyczne tego
by nie osiągnęło. Ciało jest potrzebne do zmian, ono umie w ryzach trzymać energię.
Ciało niczym armata, może nadać temu odpowiednią wartość. Gdybyśmy byli tylko
energetyczni – nie zrobilibyśmy tego, bo nie byłoby naczynia, które by to utrzymało.
Odczuwać pewność w fizyczności, jesteśmy cali i możemy. Zejście z poziomu
duchowego w fizyczność. Nasze ciało może uczestniczyć.
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Pamiętaj o tworzących się w naszych rękach kolorowych energiach – to, co
będzie potrzebne, będzie się tworzyło.
Pamiętać o dłoniach, bo z tych energii powstanie kolorowy kanał i będziemy
otwierali ten kanał – gra świateł przenika człowieka.
UZDRAWIANIE METODĄ OTWARTEGO SERCA
Jezusowa droga otwartego serca jest najprostsza i zarazem najtrudniejsza.
Najtrudniejsza do osiągnięcia przez zagubionego człowieka – im bardziej zagubiony
tym trudniejsza.
Dążymy do Boga – a tłumaczą cały czas: „BÓG jest miłością” „Bóg jest
radością”, „Bóg jest wszystkim” – Bóg jest jednocześnie drogą do niego samego.
Oznacza to, że tu, gdy chcesz działać – nikt nie może Ci pomóc. To działanie jest
bardzo lekkie, bardzo proste, ale wymaga stałego utrzymania.
Dotychczas, gdy działaliśmy energetycznie – potrzebne było „uderzenie”. Jak
działamy w sposób duchowy, to właściwie nic nie potrzeba, ale tu jest stałe
utrzymanie tego działania – od rana do wieczora. Przez tyle lat człowiek nie potrafił
tego odczuć. Nie ma już nic innego. Jeśli chodzi o uzdrawianie to działanie jest
bardzo proste.
Oni nas uczyli:
- nie zaglądania w przeszłość
- niedoceniania tylko obserwacji
… to były już poziomy duchowe. Gdy działasz to musisz działać na największy cud,
jaki jest – i nie ma znaczenia, co on zrobił (nawet o tym nie myśleć) – On jest!!
I módl się by to przyjęli. Módl się, bo gdy się będziesz modlił, zrozumiesz, że
Ty możesz to cos uruchomić.
Jak się tutaj działa, to jest naprawdę otwarcie się w przestrzeniach duchowych
– w ogóle się nie zastanawiasz, jaką energią działasz – w ogóle nie ma to żadnego
znaczenia, bo leci ta, która ma być!
Ale ty człowieku musisz być: - w miłości w radości do tego człowieka pełnej. Czyli
musisz być w stanie szczęścia. Jak działasz to się nie pytasz, tylko jest to po prostu
prezent, dar, działasz.
Jak kończysz działanie? – Nie kończysz działania !
Jak opuszczasz ręce – nie opuszczasz rąk
Jak wracasz do domu – nie wracasz do domu
To działanie i ten człowiek w Tobie zostają!
I cały czas działanie leci.
Po prostu jak przyjdzie „Kowalski” – kochasz, działasz i wiesz, że ta moc działa –
dopóki jesteś w stanie miłości. Nie ma i nie będzie już innego działania przy tej
drodze. To jest najważniejsza rzecz, Czyli można uruchomić wibrację - poprzez bycie
w stanie szczęśliwości – które cos zmienia. Jest to w tej chwili najwyższe działanie
dla nas – ta metoda dostępna.
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Tak naprawdę metod jest 6 – tak jak jest 6 dróg różnych. Ta droga kroczą Ci,
którzy wiedzieli, że kroczyć nią muszą, ponieważ zostali zrodzeni w Duchu i mają się
tu w Duchu obudzić. To było przez nich zaplanowane – czyli przez nas (prawie 90%
uczestników warsztatów obecnych w Rusinowicach 23.07.2011).
Tak jak kiedyś mówili: spadochroniarze jak spadli, później szukali punktów, w
których się mają spotkać. A więc w nas była już umiejętność obudzenia się w miłości,
radości- bycie prowadzeniem, droga dla innych  do Boga, poprzez ich radość,
poprzez rozbudzenie w nich miłości.
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Warsztaty 20 sierpnia 2011 Katowice
- Podłączenie Orina tylko w czasie modlitwy.
- Tacy sami, czyli łączenie się ludzi po sercu
- Skupić się na budowaniu własnej mocy. Moc Duchowa pozwala na łączenie się z
innymi poprzez przestrzeń duchową
- Zaczęła się zmieniać Rzeczywistość, wchodzą nowe energie. Są pierwsi ludzie,
którzy wchodzą w Praenergię (Jezus funkcjonował w 30-40% w Pra-energii)
- Modlić się, by nie krzywdzić ludzi w myśli, słowie, czynie.
- Odłączono nas od pewnych pasm i nie będziemy od teraz żyć iluzją własnej
doskonałości. Czystość w myśli, słowie i czynie podnosi wibracje tak, że będziemy z
Bogiem związani, a przez Niego z drugim człowiekiem. Jak budzimy się na poziomie
Boga, to czuje się drugiego człowieka jak siebie samego. By to zrozumieć trzeba
wchodzić w doświadczenie, a w doświadczeniu w rozumienie.
- Ważne jest otwarcie serca, ale jeszcze bardziej jego przepustowość. Dbać o Dary
Boże, a więc o ciało też, bo bez ciała nie można panować nad energiami, nie można
doświadczać emocji w świecie energetycznym (chyba, że już jest obudzony Duch)
- Głos wewnętrzny jest atrybutem Ducha, intuicja to podpowiedź Duszy (energetyka).
- My istniejemy w przestrzeniach energetycznych, a zajmujemy się głownie
fizycznością – o którą trzeba zadbać, ale nie żyć jedynie tym. Nasze ciało fizyczne
mogą niszczyć choroby, ale człowiek się tym nie może przejmować, musi mieć siłę z
tego wyjść. Energie potrafią zniszczyć każda Duszę.
- Czyściec to zamknięcie człowieka w jego świecie energetycznym, jego własne
emocje go rozbijają, a dusza może w tym zginąć, we własnych emocjach się
rozsypuje.
- Wiedza nie może służyć do manipulowania drugim człowiekiem
- Każdy z nas musi być Bogiem we własnej przestrzeni życia. Bogiem się
nie rządzi, Bóg wybiera
- Życie drugim
energetycznym.
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poziomie

SKALA TRZON DUCHOWY (z Orłem)
- CZŁOWIEK ZAMULONY - Świat emocji: złość, nienawiść – nie można wchodzić
w emocje, bo są powiązane z energia przenoszącą niskowibracyjne myśli. Nie ma
wtedy wolności. Brak kontroli nad emocjami (3-6ps)
- CZŁOWIEK OŚWIETLONY - Świat myśli – kapsuła czasu (6-9ps) przestajemy
żyć drugim człowiekiem. Gdy myślimy o innych, wpływają do nas ich energie!
Wpływa to na emocje i na nasze energie. Gdy żyjemy marzeniami  przychodzi
energia z góry. Myśleć o ludziach których kochamy – ale o tych którzy na to
zasługują, bo wypełnimy się ich energią i tą wibracją. Tu jest jeszcze brak kontroli
nad procesem myślenia, więc trzeba uważać na myśli, bo myśląc o kimś – jego
energią się nasączam. Na widok człowieka nie uruchamiamy przeszłości, nie
wspominaj jego błędów. Brak kontroli nad procesem myślenia.
- CZŁOWIEK ŚWIETLNY – (10-13 ps) – kanał bratni, przestrzeń duchowa.
Jest 20/21 pasm łączących ciało z duszą. Ciało fizyczne jest potrzebne, aby tamto
ciało duchowe się obudziło i by zapanować nad światem emocji, Gdy zaczyna się
wzrastanie – ciało fizyczne również staje się odporniejsze.
- CZŁOWIEK DUCHOWY – (13-16 ps) - człowiek zaczyna powoli się budzić w
duchu , ale jeszcze łatwo wyprowadzić go z równowagi energetycznej, ale gdy tylko
jesteśmy obserwatorami i nie wchodzimy w relacje z drugim człowiekiem mamy już
solidny wpływ na ludzkie zachowanie.
- PODZIAŁ Istoty ludzkiej na Duchową i Energetyczną – (16-18 ps)
odnalezienie się w Duchu Całości – to jest duchowy punkt „0”. Człowiek zaczyna
inaczej patrzeć na świat, izoluje się już w świecie energetycznym, wybiera to co
buduje go w Bogu.
- JAŹŃ – czysty umysł połączony ze świadomością Boską funkcjonująca w innym
obszarze. CISZA – nie ma potrzeby przekonywania kogoś.
- 12 – 16 to jest przestrzeń Boga – Duch Całości
- O sile działania decyduje Moc Całości
- Wsparcie: Opiekuna jest, gdy jesteśmy w Energii Jedynej
Dopiero od 6 ps mamy już dostęp i wsparcie astralnego świata
Od 9 ps jest wsparcie Stwórcy i PBZ
Od 13 ps mamy wsparcie Ojca
Od 16 ps wsparcie Pra-Ojca
Dopiero od 18 ps wsparcie Boga
- Szukać drogi do Boga przez ludzi.
Duch przyszedł tu doświadczać, więc musi doświadczać wszystkiego i to jest dla
niego fascynujące. Duch dostrzega tylko ruch i żyje tylko ruchem.
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- MROK – Bóg Twórca i Rzeczywistość to jest świat przebudowy.
- W świecie energetycznym nie wytwarzamy automatyzmu – jak w świecie fizycznym
i tego nie utrzymujemy .
- Przychodzimy doświadczać szczęścia, ale bez odczucia Boga w nas nie jest to
możliwe.
- SKALA Z SZARĄ STREFĄ – czyli to co nam przeszkadza dotrzeć do Boga
Szara Strefa – energetyczne piekło, ogólnie tło niskowibracyjne. Dziecko nasiąka
energetyką matki, która czasem zamiast je chronić, zabija je duchowo – i taki ktoś
może się już nie obudzić. Zło jest poza człowiekiem i tylko działa przez niego. Zło to
jest to, co doprowadziło do powstania tego Systemu. Człowieka trzeba wyciągnąć
najpierw ponad to zło, aby zobaczył, kto to zło stworzył. Współczuć – a nie oceniać.
Iluzje tworzy się dla zaprzeczenia prawd duchowych, to są emanacje wytwarzane
przez ludzi będących na usługach zła.
Projektory – programy uruchamiane bezpośrednio przez Boga, one wymuszają coś
w naszym umyśle. Są np. projektory religijne, bazujące na potrzebach człowieka. Bóg
stworzył człowieka – jest, więc doskonałością – ale istnieje potrzeba:
doskonalenia się,
jedności z drugim człowiekiem
poznania całości
odnajdywania Boga
i projektory podpinają się pod te potrzeby do panowania nad człowiekiem, za
pomocą projektorów ogłupiających ludzi.
Jak zabraniasz cokolwiek drugiemu człowiekowi (nakazy, zakazy,
podporządkowywanie go) – to stajesz się Sługą Szatana!!!
Kręgi Spisku - krąg „zabawy” dla sił ciemności np. Żydzi – zabójcy Jezusa, czyli
wygazować ich, wyniszczyć, eksterminować. Kościół z Hitlerem mordował ich na
chwałę Pana – jakiego Pana….?
Podłączenia i Opętania – stwarza się sytuacje niosące stres 20-30% harmonii
energetycznej i siły ciemności wchodzą w niego jak w „masło”
Słudzy Szatana – wiedzą, że na poziomie fizycznym załatwią każdego. Strach –
m.in. to, co robi kościół odcina nas od Boga.
Techniczny Atak Ciemności
Oprogramowani Ludzie – wojsko, policja, służby porządkowe
Strefa Mroku
Moralność – czyli dzieło Szatana
Choroby, – czyli samokodujące się programy
Podpięcia pod potrzeby innych
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Galareta – zagęszczone emocje ludzi i miejsca, gdzie składa się te emocje: szpitale,
cmentarze, grupy opanowane przez ciemność np. Bruno Gruninga, Jackowski – a my
przecież szukamy tylko Boga, więc, po co szukać go pośrednio poprzez kogoś - jak
można mieć bezpośredni dostęp. Każdy z nas musi sam do tego dążyć i nad tym
pracować.
- Dziecko – ono jest cudowne i wie, co robi, przecież to przyszedł Bóg.
- O czymkolwiek pomyślisz – służy albo Bogu albo Szatanowi.
- Człowiek musi doświadczyć w przestrzeniach duchowych wolności
Przekaz 1
„ Mówić o bólu, ale go nie czuć,
Szeptać o miłości, ale nie mieć serca,
Chwalić Boga, a nie widzieć człowieka
Unosić się ponad wszystkimi, a ich nie znać
Kimże, więc jesteś? Miłością, człowiekiem, a może nikim
w oczach tego świata, bo temu światu nic nie dałeś….
Co trzeba dać? – pytasz zdziwiony
– to, co po śmierci ze sobą zabierzesz
- to, co po śmierci Bogu pokażesz:
miłość i swe człowieczeństwo.
Więc się staraj, by się na drobne we własnych oczach nie rozmieniać.
Możecie wierzyć w Moona, papieża i diabła, nie ma to znaczenia wobec
Jedności z Bogiem. Ma znaczenie dla was, gdyż wasz osobisty wybór
może zdecydować o waszym szczęściu, życiu, przetrwaniu duszy.
Jeśli wybierzecie Moona, papieża, czy diabła, pójdziecie drogą, jaką
przygotowały wam ciemne siły. Tak jak teraz niszczycie innych, tak jak
się nad nich wywyższacie, tak samo będzie niszczona wasza dusza
przez siły, które po tamtej stronie zawsze będą potężniejsze.”
Przekaz 2.
„Zamek z piasku jest tyle wart ile wasze marzenia o nim, a życie wasze tyle, ile
w nim porządku i radości. Niech nikt nigdy nie waży się rzucać kamieniami w cudzy
zamek z piasku, ani gardzić radością i życiowym porządkiem drugiego człowieka.
To są Boże Dary, a nie ludzkie upominki, które podstępem chce się zniszczyć
lub przejąć. Co należy do dzieci Bożych, a więc do Boga, to nie może być przejęte,
ani zniszczone. Każdy taki czyn, każda niecność jest odnotowana w rejestrze duszy i
na wieki ja obciąża, często spychając w otchłań zapomnienia lub duchowej śmierci.
Wyjęci spod prawa, wyklęci, szukają potem dróg powrotu do Boga. ale nigdzie
i w nikim nie znajdują wsparcia, bowiem każda pomocna dłoń należy przecież do
Niego, a tę, zły człowiek ucina Mu podczas czynienia zła.
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Jeśli więc z góry przewidując porządek zdarzeń zechcesz po śmierci szukać
wsparcia, już teraz dobrym uczynkiem, słowem, myślą twórz je na dzień Sądu
Ostatecznego, któremu podlega każda ludzka istota. Gdy mrok spowije jej serce, gdy
bić ono przestanie w duchowej harmonii świata, zacznie ono swą pracę w energiach
innych wymiarów, tych które czystego, ludzkiego Ducha nie przyjmą. Bacz więc, by
Twoja ręka nie zburzyła bratu i siostrze zamku z piasku, bo inna zbuduje ci czarny
zamek po śmierci, zamek twojego cierpienia po wieki wieków, amen”
- Te cierpienia to proste rzeczy, które zabijają w ludziach marzenia, by móc kochać i
kontaktować się z Bogiem to jest dar, przywilej nam dany.
Kto z nas podziękował Ojcu za siebie?
Modlitwa (umieszczona na skali z Szarą Strefą i swastyką)
Ja jestem tym, którym jestem
Mam to, co od Ojca otrzymam
Myję mu stopy i ubóstwiam
I dziękuję …
I marzę (w jego snach)..
I dziękuję za Wszystko,
Także za siebie.
- Dziękuję Ci Ojcze za to,
że mogłem te słowa wypowiedzieć
- A ja dziękuję Ci Synu
że je wypowiedziałeś…
Kocham Cię…
Ta modlitwa jest bardzo ważna, modyfikuje istotę ludzką, ale należy wypowiadać ją
w doświadczaniu łączności z Całością.

„Nie jest człowiekiem ten, kto zapomina o cierpieniu innych,
Kto przysparza cierpienia innym bądź ich znieprawia (oddziela od Ojca).
Kim więc jesteś, skoro wciąż pozwalasz,
By świat tonął w bólu ludzkiej nienawiści? Kim jesteś,
Skoro wciąż nie ma w tobie czystości w myśli, w słowie
I czynie?... Bóg nazywa takich ludzi sługami Szatana, armią
Ciemności, co obsadza kościelne ławy, by sycąc się iluzją
Swojej duchowej wyższości – wciąż żywić pogardę dla tych,
Co szukają Boga w sobie (poza moralnym i kościelnym zwodzeniem).
A może sądzisz, że inni mogą Cię wyręczyć w czynieniu dobra….
Nie mogą….”
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- Czy każesz dziecku rywalizować w szkole?
- Czy zabijasz je w każdym spojrzeniu nie widząc w nim Boga?
- Czy udajesz przed sobą i innymi, że nie popełniasz błędów wobec Praw Boskich?
Nie?....
To, czemu jeszcze nie wziąłeś narzędzi i nie wybudowałeś Kowalskiemu DOMU?
SKALA ZE SŁONIEM
Nasza pewność jest z poziomu duchowego. Początek nowego życia zaczyna się od
zgromadzenia wiedzy (poznania) dopiero potem mogę wchodzić w doświadczenie.
Interpretacja jest tylko w Duszy - z poziomu umysłu, bo Duch wie.
Trzeba pojąc rzeczywistość
Śmiałość – to zrozumienie, że nic nie może przeszkodzić w działaniu, jeśli
interpretacja będzie właściwa – czyli zrozumienie „jak”. Musimy odnaleźć w sobie
stan, że jak chcę to mogę. Jak założę, że mi się nie uda – nie będę szukał informacji
na ten temat. Budujemy się w Czarnym Lesie. Człowiek często zabija Śmiałość.
Odwaga – świadomość jedności z Bogiem – ja jestem mocny!
Pewność – połączenie śmiałości z odwagą
- Człowiek musi doświadczać w przestrzeniach duchowych: miłości i wolności. Bez
radości nie osiągnie wolności. W wolności jest poziom, gdzie wszystko już jest,
istnieje. Wszystkiego musimy nauczyć się doświadczać i wtedy zaczyna się obszar
spełniania się.
- Darem jest wybaczanie innym (i sobie)
„Wybaczaj, bo to, że ktoś źle czyni, wynika także ze słabości tych,
co na takie czyny zezwolili. Ty proś, by ktoś był zdrowy i lepszy
bez względu na cień przeszłości, której nie należy poddawać ocenom.
Módl się, by nikogo nie oceniać, nie klasyfikować, bo wtedy
Odczytujesz nie człowieka, ale iluzję o nim. Ty masz ratować
Człowieka. Wówczas iluzja o nim i jego przeszłości w jego
i w oczach innych zacznie topnieć w wodach wspólnej miłości,
do której w Prawie Wolnego Wyboru dostęp ma każdy.
Pokaż, ze jesteś wielki, że jesteś Bogiem, pozwalającym innym
wzrosnąć ponad siebie.
Wielu weszło na drogę odrodzenia się poprzez łaskę i miłosierdzie,
a to właśnie one są podstawą Twojej siły, Dawaj ile możesz
i módl się by to WZIĘLI…
Modlić się, by inni chcieli z nami być, by nie zamykać sobie drogi do Boga.
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- POKORA – to prosić Boga o dar wybaczania innym, myć im nogi.
- Od dwu tygodni mamy tylko własne pasma, to, co nazywamy utwardzeniem. Jest to
autentyczny poziom mocy, który w nas jest, bez iluzji.
Sprawdzać:
- zaradność życiową na poziomie fizycznym …..%
- zaradność na poziomie energetycznym ……%
- zaradność na poziomie duchowym …….%
- otwarcie serca podczas działań …..%
- otwarcie serca na co dzień …..%
- relacje z drugim człowiekiem
- życie emocjami w …..%
Co przenosi te wody strumienia przez serce?:
Są trzy elementy mówiące o sile człowieka:
- 12 promień:
10% mocy } jak te elementy są otwarte pojawia się
- serce
30% mocy } Światłość energet. Która bije w człowieka
- światło
70%
i to dopiero jest 100%
Są dwa sposoby, stany energetyczne, by to na stałe wzbudzić:
- radość: jest w 90% energetyczna i w 10% duchowa
- miłość: jest w 10% energetyczna i w 90% duchowa
Przerobić też lekcje z emocjami – bo to jest grób.
System nakazowy zabija w nas radość. Wchodzić w Świątyni Serca do Jeziora
Radości.
RADOŚĆ decyduje o całości naszej istoty o mocy, o przepustowości stajemy się
Stwórcą we własnej przestrzeni. Podnosi wszystkie parametry, podnosi wibracje.
Świat jest tak skonstruowany, że zabija radość, a ty masz być w rzeźni zwierzątkiem
do obróbki.
Radość z poziomu fizycznego jest blokowana przez np. wrzuty, nacieki (chore stawy).
Nauczyć się radości. Radość to jest Duch Święty - strawa dla Chrystusa. Pozwala
panować nad przestrzenią. Niszczy negatywne emocje. Radość to energia, którą się
czuje!
Czy przeszłość istnieje? – Nie istnieje! – ale istnieje jako odczucia energetyczne.
Nauczyć się wchodzić w mozaikę radości: jak tylko poziom radości spada, trzeba
znowu wejść w ten stan.
Człowiek słaby fizycznie jest słaby energetycznie. Na poziomie energetycznym jak nie
ma radości – jesteśmy Zombie, podobnie w świecie fizycznym, gdy nie zjemy i
słabniemy stajemy się nerwowi.
W stanie radości działa świadomość i czysta świadomość. To, co robiliśmy w życiu
jest w nas i odżywa, gdy wchodzimy w przeszłość odtwarzamy tamte stany
energetyczne i zło wygrywa. Tylko radość pozwala nam się z tego wyzwolić: kto Ci
karze myśleć o swoim partnerze – to jest tylko jedno z dzieci Bożych.
Bez radości nie ma fali nośnej dla Ducha. Ciągła walka o światło i falę nośną w nas.

598

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Światło jest radością w 100%, a radość jest w 100% światłem. Szara Strefa tłumi –
zabija radość. W radości żyjemy tylko sobą i cudem, który jest w drugim człowieku.
- Są dwie ukryte skale – GNOJENIE i Wyrafinowane Zagubienie się w Sobie.
- Grzechy główne sprawdzać na skali 4-ro stopniowej
- Nie można ukrywać siebie przed sobą, bo wtedy żyjemy w iluzji
GNOJENIE – ukryta nienawiść do drugiego człowieka, ukryty mechanizm szkodzenia
komuś, niszczenie go (ukierunkowane na kogoś – niechcący oblewam kawą)
UKRYTA KOMORA – wspólna ze skalą gnojenia – mówi o tym, że unikamy
odpowiedzialności za mnóstwo rzeczy. To specyficzny mechanizm – jesteśmy leniwi,
nie kochamy ludzi, nie pomagamy im. Przywary, które oddziałują na naszą
egzystencję, w której rzekomo nie umiemy się odnaleźć. Ona mówi, wprost jacy
jesteśmy. To prawda o nas samych. To jest fałszywe odniesienie do naszych
grzechów głównych Tak jak mamy fałszywą energetykę, tak mamy fałszywe
odniesienie do naszych grzechów głównych i innych, ale sami przed sobą będziemy
to tłumaczyć(nie idzie do pracy, bo za mało płacą). W rzeczywistości działa Ukryta
Komora – lenistwo, pasożytnictwo, brak odpowiedzialności, bo ukrywamy siebie i
swój prawdziwy obraz i usprawiedliwiamy się przed wszystkimi. Usprawiedliwiamy
się, że świat jest zły, a my jesteśmy uczciwi.
U nas liczy się cel, a nie to czy masz wykształcenie czy nie – pracujemy nawet za 5 zł
byle nie obciążać innych - i na to mamy pracować, to jest uczciwe. Ukryta komora –
ukrywam prawdę o samym sobie, udaję, że jest inaczej. Zwrócić uwagę na swój
prawdziwy obraz i nie usprawiedliwiać się przed sobą. A przecież my stanowimy o
wszystkim – nie oglądamy się na dzieci, na rodziców, na małżonka, tylko sami na
siebie pracujemy.
Sprawdzać, jakie elementy tę Ukrytą Komorę stanowią (grzechy główne)
- pycha
- chciwość
- zazdrość
- nieumiarkowanie w …
- nieczystość
- gniew
- lenistwo
Szukać, które elementy w nas, stanowią Ukrytą Komorę:
- od 0-10% wynika z życiowych trudności (można tak przyjąć)
- 11- 30% człowiek zachowuje jeszcze wewnętrzną równowagę
- po przekroczeniu 30% zaczyna się zło – te cechy są już w człowieku zawarte
- po przekroczeniu 70% całkowite wewnętrzne znieprawienie,
Ukrywając prawdę o sobie jest mechanizmem podporządkowywania sobie drugiego
człowieka. W środku jest dominujące w nas prawo PTP – włączające się w chwilach
prawdy, kryzysu.
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My musimy pracować! Musimy być pracowici, a nie oszukiwać siebie i innych, (że np.
szukamy pracy). Należy pracować nad sobą, nad radością, nad przepracowaniem
sytuacji kryzysowych. W radości ciągle utrzymujemy wysokie parametry oraz Jaźń i
Świadomość. To, co osiągniemy duchowo jest wartością stała, a zmiana to jest
ustawienie wszystkich struktur pod kątem budowy nowego.
Czy odczuwasz radość, gdy twój partner zalicza, z kim innym ostatni rząd
w kinie?
Będziesz cudowny/cudowna, gdy wykonasz robotę nad sobą. Duch Ludzki to
potęga, ale trzeba zawierzyć sobie i Bogu, że jak się pokocha drugiego człowieka - to
będzie objawieniem.
Trzeba popracować nad związkiem, aby oboje to samo zaliczali. Szukać takich
samych osób. Rodzin się nie porzuca, trzeba poczekać, aż my zaczniemy właściwie
promieniować, by ich zmieniać. Musimy być prawdziwi i w strumieniu promieniować
na drugiego człowieka. Skale służą budowie ludzkiego serca:, aby obudzić, się jako
Człowiek – Rycerz Światłości, reszta zależy od mocy.
Jak nie masz szacunku do siebie – to jak możesz mieć szacunek dla innych.
Radość i Pogoda Ducha w sobie to jest młyńskie koło napędowe – wszystko
się w nas porządkuje (Skala Zlepiania i Rozchwiania). Radość, gdy będzie naszym
atrybutem, powoduje, iż stajemy się inni. Cieszymy się obecnością.
Podstawowa energetyka działa na powierzchni. Wiążemy się emocjami z dana
przestrzenią: dom, miasto, praca. Poza ta przestrzenią nie pochłania nas to, bo nasza
uwaga i obecność jest poza tym. Gdy utrzymamy stały poziom na (8) cały układ
energetyczny np. jakiegoś miasta przestanie na nas działać.
Nie uciekniemy od samych siebie, trzeba pracować nad sobą, a nie uciekać od
sytuacji, które na nas negatywnie oddziaływają.
Radość nie musi być pokazywana, ma być wewnętrzna w nas. Nie chodzi o
zewnętrzne okazywanie, aby inni widzieli, że jest się radosnym – to musi być
wewnętrzne. Przerobić sposób utrzymywania radości. Nauczyć się funkcjonowania w
radości i być w niej w swojej przestrzeni życiowej – i wtedy zaczynają się zmiany.
Odrzucić umysł i zrezygnować z tego, co ukryliśmy przed sobą.
Gdy jesteśmy pomocą dla innych – to właściwie my otrzymujemy pomoc, bo
to jest nasza druga cząstka. Wprowadzać nasze Prawo.
Praenergia jest czymś nieusuwalnym i zostaje po naszym działaniu –
najwyższa forma energii. 4 osoby otarły się o Praenergię dzisiaj.
Od kilku dni przestało działać pasmo nałożenia, zmieniły się odczyty nas
(samych siebie). Odeszły pasma i moc też.
Sprawdzić swoją moc – po odejściu pasm wspomagających
Trzeba do końca być tym, kto nad sobą pracuje – Rycerz ginie jako Rycerz, a
nie jako tchórz. Lęk, strach nie istnieje.
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Wchodzić w Aleję Zwycięstw.
Po odejściu pasm (np.wcześniej mogliśmy wchodzić do poziomu 12)
sprawdzić, do jakiego teraz sami jesteśmy w stanie wchodzić w przestrzenie
duchowe. Gdy jesteśmy w dwie lub więcej osób można łatwiej wejść do 12 i jest
pełne wejście w świat duchowy.
Gdy dwie osoby podobne się spotykają jest dobrze.
Sprawdzanie naszych działań uzdrawiających:
Działam ……- z jakiego poziomu (duchowo)
Na jakim poziomie pozostanie działanie
Działam na ciało fizyczne …….. – z jakiego poziomu
Na jakim poziomie to zostanie (1…12)
Jaka skuteczność pozostanie po działaniu …..%
Patrzeć tylko na to, co wahadełko pokazuje, a dopiero później interpretować.
Ktoś, kto ma silne ciało fizyczne i energetykę też potrafi uruchomić silne działanie
energetyczne.
Przywołując Boga przy działaniu, zwiększamy jego skuteczność.
Działając sami w domu i przywołując Boga (spoza Miasta Rzeczywistości)
skuteczność tego działania (fizycznego) będzie takie samo, ale pod warunkiem, że
jesteśmy w kanale – bo nie możemy połączyć się z Bogiem. Przy działaniu grupowym
(min 2 osoby) działanie jest wyższe – łączymy się przez pasma innych.
Jak ktoś z nas podniesie poziom duchowy, można poprzez jego kanał zadziałać (np.
poprzez Zbyszka, albo kanał zejściowy PBZ w ORINIE). Korzystać z naszej wspólnej
mocy całości i podłączać się pod te pasma.
Wszystkie dary w Wieczerniku stoją i czekają na nas, zależy czy wejdziemy i to
weźmiemy. Chwytasz medalion i „JEST” i działasz – to są pasma wszystkich –
również tych, których uzdrawiamy. Mamy też działać na początek tego, co było i co
doprowadziło do choroby, (czyli od przejęcia macierzy, piramidy i gdy ciemność
przekroczyła progi tego świata).
Odczuj Moc całości i działaj!
Sprawdzaj : procentowe zejście nas w Duchu.
- Jak się kiedyś skończy ziewnie (podnoszenie wibracji) – to znaczy, że się w pełni w
sobie obudziliśmy.
Podpowiadać obrazem Bogu, co chcemy zrobić – a On wie jak to zrobić.
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Przemiana jest zawsze fizyczna, energetyczna, duchowa, dopiero potem zaczyna się
budowa. Jak skończy się budowa to jest Posłany, posłany do roboty. Rozumiesz, że
jak staniesz się pracowity, odważny i stanie się to cząstką ciebie, staniesz się
Adeptem, a jak się to skończy możesz stać się Mistrzem, mistrzem samego siebie,
małym bogiem we własnej przestrzeni, bo stajesz się miłością.
Sprawdzać:
W ilu % chcę się zmieniać?
Duch to potęga i wiele robiliśmy już na innych Planetach. Trzeba zawierzyć sobie,
że to, co przepracuję, spowoduje, że będę lepszy, jak pokocham stanę się miłością.
Ma być świetlana rodzina, szukać takich samych osób.
Promieniując na rodzinę zmieniamy ich, ale musimy być prawdziwi (uważać na
Ukrytą Komorę).
- POGODA DUCHA to stan duchowy, w którym człowiek staje się łagodny,
beznapięciowy. Nie żyjemy drugim człowiekiem, tylko cieszymy się z jego obecności.
Radość to etap do Pogody Ducha. Nauczyć się funkcjonować w radości, ma być
w nas (nie na pokaz) wtedy zaczną się zmiany.
- Przy działaniach prosić Boga o wsparcie
Działanie:
Jesteś tu. Kanał się otwiera, Moc spływa, robimy.
Sprawdzać:
Czy pojawi się, choć 1% Pra-energii
- Budzimy się w sobie (dotykamy prawą ręką, ale nie jest to konieczne)
- Pozwalamy, by w naszej osobie obudził się nasz własny Duch na najwyższym
swoim poziomie.
- On mówi Jestem, zszedłem i w pełni obudziłem się do tego działania i powoli
wszystko się dzieje.
- Praenergia wprowadza zmiany w całej konstrukcji nowego.
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Warsztaty 10-11 września 2011 Rusinowice
- Doszliśmy do wyjścia poza Miasto Rzeczywistości  działania stąd są bardzo
mocne. Deszyfraż.
- Mamy wśród nas deszyfrażystów – to istoty zwodnicze, choć zwodniczość jest
ukryta (przychodzą z poziomu Ducha Całości, ale ciemnego) są hamulcem dla nas.
- Opieramy się na wzroku, na odczuciach energetycznych (w odbieraniu innych)
- Ma być włączona mądrość. Nasi budzą się w odwadze.
- Ukryte zło jest indukowane z zewnątrz, działa kropelkami na innych ludzi. Zło
tworzy stałe więzi, pomosty przez ludzi. Działają przez innych, by nie zostać
odkrytym. Mają cechę jednoczenia się z człowiekiem na poziomie Ducha Całości, to
forma zła. Programują umysły, blokują w zamkniętych programowo przestrzeniach,
ucinając na wiele pokoleń możliwość budzenia się. Kody idą z najwyższego poziomu.
- Księgę Cieni kasujemy, ale z poziomu Ducha Całości jeszcze nie. Mają czerwień
w pasmach serca. Nawet Krzyż Jezusowy nie niszczy ich – na poziomie duchowym,
bo on należy do PTP, piętnowanie się znakiem Szatana.
Skala krzyżowania Jezusa:
Zliczyć krople krwi, jakie spadają na ziemię (skala z kropelkami) by ich zdemaskować.
Na wiele pokoleń blokują wzrost duchowy drugiego człowieka – ich Duch pochodzi z
mroków Kaamlaru. Poznasz ich po czerwonych kroplach. Krzyż Jezusa obejmuje ich
swoim zasięgiem, ale nie potrafi ich zniszczyć.
CZERWONE KROPLE – mówią, co potrafią zrobić z wami
() - Zatrzymanie pracy duchowego serca – odcinają człowieka od ducha
(taki człowiek nie uruchomi świadomości)
() () - Zatrucie duchowego serca - aktywizacja programów moralnych
() () () - Zabicie duchowego serca - sterowanie naszym umysłem
() () () () - Otwarcie oczu ciemności – sługa ciemności Szatana – nie do
odratowania
CZARNE KROPLE - mówią na jakim poziomie są obudzeni w złu
() - Nasiąkanie duchowym złem – budzenie się w mądrości duchowego zła
() ()- Konanie duszy – powolna śmierć duszy, budzenie się ducha po tamtej stronie
() () () - Potęga zła w każdym wymiarze –
() () () () - Śmierć istoty ludzkiej – Szatan przyszedł i otworzył oczy
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- W tym roku budzą się ci, którzy już wytrwają do końca.
- Moc zła w Sługach Szatana jak i skutki ich aktywności w 2-gim człowieku
odczytamy z tych skal (z kroplami)
- Duch Całości jest po tej i po tamtej stronie.
- Poziom 13-tka trwała gwarantuje stałe podążanie zgodnie z wyborem.
- Pobożny ma w sobie Boży Ład.
- Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem
- Od dziś tylko Chrystus, tylko przygoda duchowa. Albo tylko Chrystus przeze mnie
płynie, albo suplement. Wchodzimy w działania duchowe, tylko.
- Zobaczyć w sobie poziom wizji, wibracji, usłyszeć głos wewnętrzny naszego Ducha.
- Bez odruchu pierwotnego nie ma zmian. Kto kieruje się odruchem pierwotnym, nie
boi się zmian, to prowadzenie przez własnego Ducha Całości i Boga.
Sprawdzać:
W ilu % odruch pierwotny
- ŁAD BOŻY – to porządek w nas zawarty. Ład Boży nie istnieje, jest odruchem
pierwotnym. Tym pierwotnym odruchem było otwarcie oczu przez Boga, który
powiedział: trzeba się zacząć bawić – ale tę zabawę nazwał Tworzeniem.
A co Ty tworzysz:
- radość (to jest mało)
- wizja walki z czymś (to jest ubogie)
- odnajdywanie się w drugim człowieku - i tak odnajdujesz się w sobie samym
i na takim poziomie siebie reprezentujesz – bo nic więcej dostrzec w drugim
człowieku nie możesz. Im więcej w Tobie Boga i poprawności, tym więcej tego
samego jest w drugim człowieku. Bo w drugim człowieku jest lustro i odbicie
kogo?  BOGA !!!
Jeśli ty będziesz doskonały, te samą doskonałość – jak z nim będziesz,
odkryjesz w drugim człowieku. To wszystko, o czym tutaj mówimy, to są
fanaberie śniącego ciągle Ducha. czyli kiedy my jesteśmy tu fizycznie i
energetycznie obudzeni, nie mamy możliwości właściwego istnienia i bycia w
wyższych swoich obszarach. Dotychczas obudziliśmy się w pełni na poziomie
Ducha, – jeśli chodzi o Ojca i Praojca, to są tylko pasma, po których czasem
się podróżuje, ale to nie jest to. Wszystko, co jest duchowe i cudowne, jest
cały czas w ruchu i zmianie (zdjęcie orła nie jest już orłem – ruch zamarł, to
jest tylko obraz jego).
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Aby zabić Ducha ludzkiego, wystarczy go zniewolić stagnacją, wystarczy
mu wprowadzić program:
tzw. BEZPIECZEŃSTWO lub program
NIENARUSZALNOŚĆ RODZINY, wystarczy doprowadzić do tego, by nie chciał
zmian – i już masz zabitego DUCHA LUDZKIEGO.
Duch Ludzki jest ciągłą zmianą! Orzeł, non-stop jest w ruchu i leci – a
tyś go zabił robiąc mu zdjęcie. Po co robisz zdjęcia! My cały czas robimy
zdjęcia i oceniamy to, co jest – my oceniamy iluzję, oceniamy tylko fizyczność,
a ona nie mówi o tym, co jest. To, co jest najciekawsze to jest w środku tych
zwierząt, tych ludzi, których fotografujemy. To są cudowne sceny.
Wyobraź sobie, że jest gigantyczna siła wyższa wyglądająca jak meduza
i ona bawi się w życie. I ta gigantyczna meduza jest teraz jedna macką w
wiewiórce, drugą macką w drzewie, trzecią macka jest teraz w Tobie – właśnie
wtedy, gdy zobaczyłeś właśnie wiewiórkę. Ty zrobiłeś zdjęcie: tu i tu i nic nie
odnotowałeś – i nawet nie wiesz, że to ta gigantyczna siła skierowała Twoja
uwagę na postrzeganie wiewiórki i ta siła właśnie z poziomu duchowego jest
zadowolona z sytuacji, – bo odczuwa ruch czegoś, co napędza tych ileś tam
komórek fizycznych. Tam procesy pewne jakieś zaszły w tych komórkach
fizycznych, – bo strach. W Tobie zaszły jakieś procesy: „o! zwierzątko, mogę
cos złapać”. To coś, głęboko duchowego dzieje się poza poziomem fizycznym
wykorzystując ów ruch. Czyli oprócz ruchu energii, który postrzega jakieś
procesy biologiczne, jest całe to tło. Okazuje się, że ta wielka meduza , ten
Duch, w tym wszystkim, w tej całej zabawie na poziomie materii, że ta siła
odczuła znacznie więcej – zaburzenie ładu, albo nie. Tam nawet czuć jak
oddycha komórka, jak oddycha kryształ życia, jak to się wszystko porusza i
dlaczego.
A my przyzwyczajeni jesteśmy do obrazu i ciągle obrazem operujemy.
Większe widzenie jest kiedy zamkniemy oczy – ale zamknięcie oczu na świat
fizyczny, otwiera tez oczy po drugiej stronie, ale interpretacja i poziomy
energetyczne są niemal takie same jak przy otwartych oczach - niewiele się
zmienia. Ale spróbuj odczuć kosmiczne duchowe serce, spróbuj postrzec – ale
bez lęku – jaka meduza, jaka macka jest w Tobie i wykorzystuje wszystkie
twoje stany , nawet w tej chwili te przemyślenia. Ta macka jest w Tobie, ta
macka tą wielką dłonią trzyma w tej chwili twoje serce fizyczne i twoje serce
duchowe. Weź przyjrzyj się tej istocie, która teraz Tobą steruje, – ale to nie
jest widzenie okiem fizycznym. Spróbuj to odczuć tak jakbyś chciał, by ta
meduza chciała o sobie w Tobie przypomnieć. Spróbuj odczuć tego kogoś.
Zacznie ogarniać Cię lęk, niepewność, to będzie jakby faza wstępnego
opętania, bo nagle zaczniesz pojmować, że wypełnia Cię i potężniejsza jest od
Ciebie inna istota niż Ty, że jesteś futerałem – z całym swoim myśleniem i
świadomością, którymi steruje, kto inny. Nie bój się tego, bo przecież nic się
nie zmienia – to, co było to jest – tylko nie zdawałeś sobie z tego sprawy.
Staraj się to w ciszy odczuć- a przybliżysz się do prawdy o sobie…..
Cd. w modlitwie Rusinowice 10.09.2011
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Sprawdzać:
…% działania, w radości w 100% (przy kalectwie, przy raku – ŁB jest niski)
- Opętanie drugim człowiekiem (złym), jeśli się przed tym nie bronimy
- Oddzielić się od wibracji drugiego człowieka, bo to jak najedzenie się na śmietniku
(energetycznym).
- Zlikwidować program – „co ludzie powiedzą”
- Sprawdzać materializację
- Oddajemy uzdrawianego Bożemu Porządkowi, w Boży Ład.
- Mówić prawdę o odczuciach,
- Działanie zależy od naszego poziomu – wchodzić w 12-13, mówimy imię i leci
- Dotykasz i jest Ład Boży, wchodzą też mikroelementy.
- Radość – wybrać elementy, które kochamy
- LUSTRA PRZYRODY – odpowiadają tym, czym promieniuje człowiek.
- Stworzyć mechanizm wewnętrznego światła, by utrzymać stan radości, wtedy
Chrystus płynie i jest radość.
- Świat Przyrody – Świat Mroku – Świat Przebudowy. Tam są lustra, dzięki temu
możemy wzrastać. Lusterka są programem wewnętrznym. Lustra Przyrody normalnie
nie działają. Uruchamia je człowiek.
- Sprawdzać poziom harmonii z przyrodą.
- We własnej przestrzeni wszystko ustawić
- Jasna Płaszczyzna to nie Białe Nawiedzenie.
- Można założyć węzły energetyczne na radość
- Stworzyć swoją kapsułę czasu, gdzie nie ma emocji
Sprawdzać:
W ilu % jest dopływ info i w ilu % to wykorzystuję
- Utrzymać wysoki stan świadomości, bo ciemni stwarzają zaprzeczenie. Stan
Zaprzeczenia jest forma tłumaczenia siebie – np. jestem zmęczona nie odmówię dziś
modlitwy.
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Sprawdzać:
- kim mogę być, kim jeszcze mogę się obudzić
- Nie wracać do poprzednich rytualnych sposobów uzdrawiania.
- Wprowadzać w Ład Boży (uzdrawianych)
- Ustawić lusterka w Bożym Ładzie, powodują napełnianie światłem i radość.
- Iskierki w przestrzeni i lusterka w sobie – z poziomu Ładu Bożego wyrazić wolę, by
wszystkie lusterka ustawiły się odpowiednio i promieniowały radością.
„Niech przeze mnie promieniuje Ład Boży i na wszystko, z czym się stykam
promieniuje”
Można indywidualnie programować Oriny – np. wyrazić Wolę, by Orin kasował
wszystko, co niewłaściwe na poziomie fizycznym, energetycznym i duchowym.
Sprawdzać:
- w ilu %: mówi prawdę ta książka
manipuluje
czy powinienem ją przeczytać
- To, co nam przeszkadza (hałas, zakłócenia) ma pogłębić modlitwę, medytację.
- Z poziomu Ładu Bożego uruchomić radość w przestrzeni, ustawić lusterka.
CZERWIEŃ w pasmach przestrzeni serca – to są szpiedzy
ZIELEŃ – w pasmach przestrzeni serca to Nasi.
Pasm duszy jest 19-21. Połączyć pasma Duszy z Duchem
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Warsztaty 24-25 września 2011 Świeradów
- Kanał to pasma duchowe
- Do modlitw prowadzonych przez Zbyszka przychodzi zabezpieczenie od Boga-Ojca i
Pana Bożych Zastępów
- Nie wyrażam swoich opinii, bo mogą być mylne
- Sprawdzać w ilu % moje myślenie jest:

- fizyczne
- duszebne
- duchowe

Część trudnych sytuacji w życiu jest wyreżyserowanych nam przez ciemną stronę.
Można się do nich częściowo przygotować sprawdzając to na skali osaczania.
„Rozwalanie” może następować nawet przez myślenie. Myślenie:
- fizyczne to bełkot ezoteryczny, polityka, zainteresowanie tylko swoją osobą
- duszebne – tu zaczynamy już myśleć o drugim człowieku, a mniej o sobie
- duchowym - tu nie ma egoizmu, tu jest połączenie duchowe z drugim człowiekiem
Praca nad sobą polega na tym, aby wszelkimi możliwymi technikami doprowadzić się
do pełni myślenia duchowego.
O tym, jacy jesteśmy decyduje rodzaj naszego myślenia, – dlatego sprawdzaj jak to
u Ciebie funkcjonuje. Gdy myślę tylko o sobie – nie myślę o drugim człowieku, gdy
włączam świadomość – zaczynam myśleć o innych i włączam najpierw myślenie
duszebne, a potem duchowe.
Nie można żyć relacjami z drugim człowiekiem.
Przed każdym odczytem otwieramy się duchowo na najwyższym poziomie i
odczytujemy prawdę.
- Sprawdzać w ilu % jestem na

1-szym poziomie Rzeczywistości
2-gim poziomie Rzeczywistości
3-cim poziomie Rzeczywistości

- Nie wolno zabierać drugiemu człowiekowi jego doświadczeń: bólu, cierpienia.
- Pracować nad Mocą Energetyczną
Sprawdzać:
siebie na skali Dobra i Zła w skali całego życia
- Sprawdzać, z jakiego prawa dana osoba przyszła (skala poz. Duchowych u góry):
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SŁUGA SZATANA – przychodzi do niszczenia innych ludzi, to jest uśpiony
dywersant, jego duch jest po tamtej stronie. Gdy taka osoba osiąga zjednoczenie w
trzonie duchowym – budzi się we własnym duchu (WŁASNYM!!!). Jątrzą, uderzają w
dziuple i ideę osobiście. Wykorzystują naszą wiedzę do własnych celów. Mają
wsparcie sił ciemności, mają moc i są chronieni przez ciemność i system.
DEGENERACI DUCHOWI – posiadają ducha ludzkiego, który powstał w PWW, ale
podczas swego życia poprzez swoje myśli, słowa i czyny wypełnił się tamtym prawem
i świadomie przeszli na ciemna stronę. Niszczyli ludzi na innych planetach, schodzą tu
by zdławić ruch. Są szanowani przez Ciemność i przez nich utrzymywani.
NIENARODZENI – nigdy nie byli zrodzeni w naszym prawie (PWW). Mogą otwierać
się duchowo, ale i tak obudzą się we własnym prawie (PTP). Duch jest w ciele, ale
nie ma duszy. Można ich traktować jak ludzi, – ale tak nie jest. Są nie do naprawienia
i nie do zmiany. Nienarodzeni jak się budzą – ich moc jest z tamtego prawa.
CZARNY MOTŁOCH – wszystko to, co próbuje poprzez PTP wykorzystać zło dla
własnych celów. Rodzą się, nagrzeszą.
ZAGUBIONA BRAĆ – chodzą na kursy, ale do końca życia nie zrozumieją, o co
chodzi. Żywią się słowem, ale wątpliwości ich zżerają. Nie mają chęci zrezygnowania
z własnego EGO i zaufania Bogu. Nie pracują nad sobą i żywią nienawiść do tych,
którym się udaje. Bywają gorsi od Sług Szatana, (gdy Ci nie są jeszcze obudzeni). Nie
zmienimy ich, dopiero ZEUS będzie mógł to zrobić.
LUDZIE MODYFIKOWANI – opętania, nacieki energetyczne, trzeba ich czyścić, ale
ich się nie zmieni. Dopiero ZEUS ma władzę nad Duchami i może to naprawić.
NORMALNI – człowiek prawdziwy
OBCA DUSZA, UFO – odczytać, jakim jest człowiekiem
- My otwieramy się w Duchu Całości (Ojca i Pra-Ojca poziom) tu możemy jakiś czas
poziom osiągnąć, ale Bóg Twórca, Stwórca, Arlonowie są poza naszymi
możliwościami.
- Z poziomu DC myślę o drugim człowieku, z poziomu Ojca to jest mój obowiązek.
- Świadomość – mądrość wynikająca z dojrzałości
OAZA – ezoteryczna sadzawka, zatrzymuje nas (kościół, Ezoteryka), nie idzie się
dalej (masaż, akupresura). Problem tkwi w tym, że one uruchamiają tylko naturalna
energetykę człowieka i ona sama może leczyć (to możemy sami robić dla siebie i
innych tego uczyć). To są mechanizmy zła, jedyną obroną jest demaskowanie
(kropelki krwi Jezusa)
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ODRUCH PIERWOTNY
.. jest to nieświadomy ruch wewnętrzny. Korzysta z niego każde dziecko. W
zależności od tego nas, jakim obszarze jest nasz duch – podpowiada nam, co mamy
zrobić. Otwarcie serca jest, ale ważne jest ile przez nie płynie (tzw. przepustowość)
Uruchomienie odruchu pierwotnego:
Wchodzę w okres dzieciaka (małego) – odczuć w pełni ten stan w modlitwie,
aby pójść w tym stanie załatwić swoje sprawy. Ja znikam, a sprawy idzie załatwić to
małe niedoświadczone dziecko. To nie są sprawy dla dorosłego – tylko my im
nadajemy taki status. To jest tzw. metoda „na dzieciaka”. Istnieje drugie tło,
które tym kieruje – nazywa się instynktem, odruchem pierwotnym. To jest nasza
największa moc, decyzyjność, – bo wówczas żyliśmy!!
Wejść w modlitwę na 12 poziomie głębi, uruchomić swój odruch pierwotny i załatwić
swoje sprawy w tym stanie.
Sprawdzić po modlitwie w ilu % załatwiłem swoje sprawy.
Dziecko jest w radości nieuświadomionej, wybiera bez dokonywania analizy.
Wchodzę w sytuacje i widzę ją jak gdyby od środka. Ma się zacząć aktywność – a nie
myślenie o tym.
Rozszerzeniem tego stanu dziecka jest tzw. metoda „na pijaka” – on jest w
podobnym stanie jak dziecko (chodzi o stan świadomości). W stanie stałego
(znanego) pijaka, załatw swoje sprawy.
W tych trybach uruchamiamy pomoc drugiego człowieka. Dzięki tej swobodzie
załatwimy więcej spraw. Nagle rozumiesz, że możesz, że korzystasz z pomocy innych
ludzi. Jest dużo łatwiej. Dzięki temu można więcej spraw załatwić. Między ludźmi
można żyć!!!
Metoda „na siłacza” (pozbycie się strachu) – włączyć elementy Boga tzw.
TRYB BOGA. Trzeba się odnaleźć w tym stanie jako istota niezniszczalna !!! Idę jako
Bóg – ale musze to odczuć, bo to nie jest poziom siły, bo Bóg nie niszczy – on
wprowadza jedynie zmiany. On nie bije słabszych.
POŁĄCZENIA
Istota Ludzka jest nie tylko trójczłonowa, ale również dwudzielna (dobro/zło).
Gdy zaczynamy się budzić w swoim duchu, może okazać się, że nasz Duch należy do
tamtej strony. Dopiero wstępny poziom energetyczno duchowy (utwardzona 13) daje
możliwość podążania w stronę Ducha.
Mamienie informacjami o prorokach i mistrzach jest zwodzeniem człowieka.
Podawanie tabletek przeciwbólowych cierpiącemu, który ma wbity gwóźdź w ramię –
nie jest naszym celem. Ważne jest, aby gdy dajemy pigułkę, druga ręka wyciągnęła
gwóźdź.
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Moc piramid, wpływ gwiazd na życie itd. – to działa, ale jedynie uruchamia
naturalny energetyczny mechanizm uzdrawiania.
Uzdrawianie ezoteryczne – to jest czarna maska.
Dusza podąża dwiema drogami: dobro/zło. Duch podąża tylko w stronę Boga,
tu piękno, pasja i umiłowanie prawdy prowadzi do Ojca.
Jest jeszcze tzw. myślenie Boskie – poziom zatrzymania umysłu (ilość, zakres
uruchamianych słów, poziom odbierania świata). Prawdy są niezmienne.
Pociąg jadąc efektywnie zmienia rzeczywistość, stojąc – zajmuje miejsce i skupia
tylko na sobie uwagę.
Ciśnienie fizyczne – materializujące
Ciśnienie energetyczne – wymuszane siłą woli
Ciśnienie duchowe – zależy od siły ducha
3 obszary, w których działasz nieco inaczej:
Ciśnienie fizyczne i energetyczne – od niego zależą sukcesy w życiu
Świadomość – wzrost ducha + siła działania
Głębia wejścia w ruch – przeobrażanie materii
Skuteczniejsze, ale przedłużone w czasie jest działanie energetyczne, które jednak
łatwiej można zakłócić niż działanie na poziomie materialnym.
Ulotniejszym, ale przenikliwszym jest działanie na poziomie ducha (nie zastanawiaj
się wówczas: czy zrobiłem?) Ważna jest tu pewność działania.
Wejście z poziomu odwróconego kryształu, – gdy działa Ojciec w imieniu Syna. On
modli się o nas – to, co na Górze to i na dole. W imię Syna, Ojca i Ducha Świętego
gwarantuje stałe utrzymywanie działania.
Życie musi w to wejść, aby zadziałało. Strumień życia jest tajemnicą powołania.
Obraz życia musi być wyraźny, ale Duch w tle niesie całą wiedzę jak to, co daliśmy
ma się przekształcić w obraz, – czyli zaistnieć. Poruszony dziewiczy obraz życia
podpowie.
Człowiek nie musi wiedzieć, jak co zrobić, przekształcić, jeżeli jego moc mu to
podpowiada..
Duch nigdy nie cofa swojej obietnicy, – czyli działania, bowiem „kto daje i odbiera
ten się w piekle poniewiera. Jak zrobiłeś to jest – Jest niezamienne!!
UKRYTE ZŁO – jest formą ubezpieczenia na życie, ono się nie ujawnia tam gdzie nie
potrafi się osobowo urzeczywistnić. Działają tworząc tło, mają mechanizm
uruchamiania żywej przestrzeni. By nie zostać odkrytym eksportują swoje złe cechy
poza to pole energetycznej rzeczywistości. Dopiero z poziomu Ducha możemy to
odczytać.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

611

Knucie i podjudzanie – z poziomu ludzkiego
Osaczanie
- z poziomu energetycznego
Krzyżowanie Jezusa - z poziomu duchowego
Zliczyć krople krwi, jakie spadają na ziemię (skala z kropelkami) by ich zdemaskować.
Na wiele pokoleń blokują wzrost duchowy drugiego człowieka – ich Duch pochodzi z
mroków Kaaamlaaru. Poznasz ich po czerwonych kroplach. Krzyż Jezusa obejmuje ich
swoim zasięgiem, ale nie potrafi ich zniszczyć. Skala z Krzyżowaniem Jezusa mówi,
jaką drogą będzie podążać cała istota ludzka.
- Fałszywi Przyjaciele - trzymają nas w pętach obłudy (Oaza), poznać prawdę i nie
wpadać w sidła. Wielu przyjaciół to fałszywi przyjaciele, zwodniczy. Obudzić się z
iluzji, słuchać Boga w sobie, a nie fałszywych doradców.
- Mami się nas naukami o prawdach, jak żyć normami moralnymi np. w kościele –
jesteśmy grzeszni i choroby są tego skutkiem.
- Człowiek potyka się o samego siebie (o własne słabości). Kroczyć w stronę
Wszechrzeczy.
- Piękno, pasja i umiłowanie prawdy prowadzi ku radości i Bogu.
- Myślenie Boskie określa poziom zatrzymania umysłu i Rzeczywistości.
- Prawdy są niezmienne.
- Ruch decyduje o sukcesie we wprowadzaniu zmian. By działanie z poziomu Ducha
było pełne, trzeba osiągnąć stan pewności – wtedy jest, ale w Strumieniu Życia
dopiero istnieje (np. odrasta ręka). Strumień życia realizuje to, co podpowiada obraz.
- To, co zapisane stanie się udziałem w doświadczeniu człowieka, (ale na poz. 179)
- Harmonia energetyczna, biologiczna i duchowa, czyli sen wieczności. Sen
Wieczności to Bóg i Duch.
- Zmartwychwstanie jest wszystkomożliwością.
Modlitwa 1
Im więcej Boga w Tobie, tym więcej dostrzeżesz go w drugim człowieku – bo to
Twoje lustro. Dopóki jesteśmy nieharmonijni, możemy wykorzystać ciało do
aktywowania ruchu, do gromadzenia mocy i jej odczucie.
Chrystus powoli zaczyna nas wypełniać. Zaczyna się proces budzenia naszej
mocy, czyli budzenie Chrystusa w nas. Budzi się nasza własna moc. To wszystko
wokół nas to jest moc, to ruch strumienia życia.
Uruchomić wolę do uzdrawiania. W uzdrawianiu Chrystus uruchamia w
organach, komórkach życie.
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- Oczyszczanie jest elementem odradzania Duszy. W kościele jest okadzanie i
oczyszczanie. Dawno popełnione błędy zaczynają wychodzić i w tle te rzeczy działają
(Księga Cieni) – cos co było bardzo dawno temu . Trzeba uruchomić kadzidło –
działa na człowieka i jego przestrzeń. Wprowadzamy Ład Boży
- W Czarnej Wieży jest Ukryta Komora, czyli zafałszowany obraz nas.
Sprawdzać:
Ile jest tych nieprawości w nas.
Na to się składa:
1. zagubienie w ciemności – myśl, słowo, czyn (usprawiedliwianie się
moralnością).
2. zły ubarwiony
3. zatracenie się w ciemności, odejście od siebie, schodzi się z obranej drogi
4. rezygnacja z powrotu do siebie, do poprawy
Kadzidło – Sprawdzać:
ile % jest bałaganu, który przychodzi z zatraconego czasu (z przeszłości)
- Zaradność Życiowa wynika z poprawności życia, pracy nad sobą ….%
- Uruchamianie Trybu Boga w uzdrawianiu wynika z naszej postawy. W
Trybie Boga odczuwam siebie, współczuję drugiemu człowiekowi, bez względu na to,
co mi zrobił, bo patrzę jako miłujący Bóg (odkryć nowe podejście do Kowalskiego –
choć mnie pobił). Bóg to nie zwycięzca, to moc zwycięstwa, ale w Duchu, bo
pokonałeś siebie. Musi tu być 100% poprawności by było skuteczne działanie. To, co
uruchamiamy jako Bóg jest nieodwołalne (nie zapisywać zwątpienia) – jest i koniec.
Ta namiastka odczucia Boga w nas jest dla Góry pełna. Namiastką jest to, co zaczyna
się dziać, ale Ty już wiesz, że łączysz się z tym. My taka moc już mieliśmy kiedyś w
pełni.
- Trzeba się obudzić – ludzie się gubią, bywają podli.
- Przestrzeń – ważna harmonia, szczególnie w mieszkaniu
„Chcę by samo dobro zapisywało się w mojej przestrzeni”
Sprawdzać ile % z Jasnej Płaszczyzny działa w tle. Oczyszczać przestrzenie,
przepromieniowywać, by była czysta w myśli, słowie i czynie.
My jako właściciele mieszkań zapisujemy myśli, więc czyścić, by podnieść
poziom harmonii. Aktywować – np. ulubiony obraz – zaprogramować, zrobić
duchowe Feng-Shui. Przekształcić w świątynię zachwytu i radości (uruchomić
programy energetyczne). Zachwyt nad pięknem, uwrażliwienie serca – to jest stan
duchowy. Otoczyć się pięknem, to elementy duchowego budzenia się (badać
parametry przestrzeni)
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Przestrzeń, w której się znajdujemy jest ważna – tzw. harmonia miejsca.
Miejsce na nas promieniuje, a Dziupla nas przed tym nie chroni, gdy my o czymś
złym mówimy. Skoro robimy coś świadomie jako Istota Duchowa – to jak to może
oczyścić Dziupla?
Uruchamiać Jasną Płaszczyznę od nowa i wyczyścić tło, (czyli to, co nam po
głowie chodzi) Sami to zrobiliśmy – sami to musimy wyczyścić i nie dopuścić do
powstawania tego.
Tam gdzie jest radość, cieszymy się życiem i wszystko jest w tym mieszkaniu
napromieniowane pozytywnie. My – jako właściciele Dziupli mamy moc złego
napromieniowywania miejsc chronionych Dziuplą, – bo to się zapisuje w
przedmiotach, ścianach, obrazach. Uruchamianie rzeczy, które będą nas aktywowały
pozytywnie. Wieszać obrazy, które nas pozytywnie nastrajają, pomalować ściany na
ulubiony kolor. Trzeba być samowystarczalnym, aby i współlokator oddziaływał na
nas pozytywnie. Tworzymy własny akumulator promieniujący pozytywnie na nasza
przestrzeń. Człowiek pracujący nad sobą potrafi ten stan na długo utrzymać. Dopóki
tego nie ma otoczyć się pięknem, które nas kręci – wtedy łatwiej nam wejść w
duchowość. Potrzeba pojechania gdzieś, oglądania, zachwycania – uruchamia w nas
te wrażliwość duchową.
Szczęście to jest stan duchowy – wyobraź sobie, że jesteś szczęśliwy i wszystko Cię
zachwyca i żyć się chce.
- Myślenie to umysł, przy mocy duchowej projektuje się go.
- Marzenie to technika, która działa tylko w duchu
- Mamy dary, które kiedyś sobie wypracowaliśmy.
Modlitwa 2
Istnieje coś takiego, co się nazywa Duchem Domu, a jego elementem jest zwierzę,
które każdy z nas ma. Jak zaczyna się to budzić w naszym Duchu to wystarczy
powiedzieć:
Mocy spraw, by tu było bezpiecznie, by tu było dobrze – i to działa
Przepajamy nasze mieszkanie Ładem Bożym, oczyszczamy, uzdrawiamy –
błyska światło z nas (wybuch) i przenika wszystko – mieszkanie, nas i wszystko
czyści.
Jest to tzw. błogosławiony stan przemieszania (będziemy mieszać, by nas nie
oślepiało). Pomieszanie jest OK. jak wszystkie składniki są dostępne i tylko
wybieramy)
My budujemy siebie po kawałeczku, powołujemy do życia to, co już w nas
jest. Jak podnoszę lewą rękę jest niebieska (w niebieskiej aurze).
Zachodzą w nas zmiany z poziomu Ducha.
Tryb Króla – tym jest nasze ciało (królem), komunikuje się ze wszystkim
samo, musi odczuć, kim jest. W duchu jest idea, duch wszystko może, ale nie robi.
Duch tworzy wtedy, jak bierze za to coś odpowiedzialność. Musimy odczuć
odpowiedzialność za każdą myśl, słowo i czyn.
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Uzdrawianym zmieniać przestrzenie, by było cudownie. Uzdrawiamy jako Ci,
co się odnaleźli. Działa tu tez prawo zmian i to się w nas zapisuje. Budzi się w nas
aktywność Boga na poziomie fizycznym, energetycznym i duchowym.
Korzystamy z namiastki Zeusa, Hery, mamy odczuć ich moc w sobie, jakby
powoływało się do życia. Stajemy się tymi, którzy byli na Olimpie, zaczynamy
odczuwać ich Moc. Nikt i nic nie może nam nic złego zrobić, bo Olimpu nie można
zniszczyć. Ci na Olimpie mogą wszystko: mogą jeść, ale nie muszą, co chcą to mają.
Wyciągnąć rękę nad chorym i powiedzieć – bądź zdrów – Bóg chce i tak jest.
Dotykamy i mówimy, by ten człowiek był cały zdrowy – uruchomić uzdrawianie w
całej jego przestrzeni, wprowadzić tam Boży Ład, zintegrować się z Duszą i Duchem,
zrobić wszystko, co można.
Światło z Olimpu – bladoniebieskie – działa. Jesteśmy podpięci pod to
działanie. Odsłuchiwać tę modlitwę, a to pomoże wejść w odczucie Boga z poziomu
Zeusa, aż to odczucie zapiszemy w sobie
- koniecPo 2-giej modlitwie
Teraz wszystko uruchamiane jest w tamtym świecie i tam zostało. Po uzdrawianiu
sprawdzać DNA i fizyczność oraz bilans.
- Namiastka ZEUSA, Boga w nas to jest namiastka dla Góry, ale dla nas jest pełne
odczucie Boga, Zeusa (pełnia odczuć). Namiastka, bo to dopiero zaczyna się dziać.
- Uczyć się odczuwania tego, co potrafimy, Odnajdywać się w tym, kim jesteśmy.
25.09.2011
- DZIUPLA stała się jakby czarodziejskim lustrem. Pojawia się w niej Postać spoza
Miasta Rzeczywistości i można z nią rozmawiać (spoza tego snu), to Doradca,
Pocieszyciel (w Dziupli).
- My sami komplikujemy sobie życie, nie inni.
- Pocieszyciel pomaga ludziom dźwignąć się w sobie na poziomie energetycznym.
- Niebo – chmury się rozrywają. Jak się Niebo w człowieku otwiera to wszystko
zdrowieje.
- Dzięki obecnym modlitwom, możemy dokonywać lepszych wyborów.
- Nauczyć się, na co dzień włączać tryb pijaka, dziecka lub Boga (powoduje to
znikanie ograniczeń)
-, Co powiem, obiecam, to dotrzymuję.
- My nie stajemy się lepsi tylko normalni, powinniśmy być dobrzy
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- Zastanowić się, co trzeba zrobić by utrzymać neutralność, by na nas nie działało to,
co nas otacza.
- Niebo jest w nas (przynajmniej powinno być)
- Nauczyć się funkcjonować bez drugiego człowieka
- Samoświadomość egzystencjalna i duchowa doprowadzi do świadomości Boskiej
(jestem sobie sterem, okrętem ….) Odczucie świadomości Boskiej – człowiek staje się
samoświadomy.
- Być w radości, czyli w wysokich energetycznych przestrzeniach, by uruchomić stały
mechanizm przyspieszenia.
Księgę Wolności przywiesić na drzwiach wyjściowych, aby nie zapomnieć, co się
obiecało.
Wstęp do Modlitwy – to modlitwa zbawienna – od głupoty, bo masowo
popełniamy błędy.
Nie wszyscy mają te same pasma, są w nas echa tego, co robiliśmy w
poprzednich wcieleniach, indywidualne doświadczenia. Gdy ludzie nauczą się
posługiwać świadomością, wtedy włączą się tez pasma Boskie w ludzi, bo to jest
świadomość zbiorowa, – co wie jeden to i drugi. Ludzi odcina się od świadomości
zbiorowej. Mamy 2-4 indywidualnych pasm. Doświadczenia indywidualne można
wkomponować w drugiego człowieka, żeby go wzbogacić o te doświadczenia.
Trzeba się nauczyć odpowiedzialności za siebie i innych. To musi wzrosnąć, bo
jesteśmy wyjątkowi, a Góra patrzy. Robimy to dla samych siebie.
Samotność jest prawidłowa tylko osamotnienie nie jest dobre (wyobcowanie),
bo nie czujemy związku z drugim człowiekiem.
Wszyscy muszą iść pod „tamę” i ją dźwignąć. To jest ta odpowiedzialność, ale
najpierw otworzyć ją we własnym sercu
Modlitwa 1 (25 września 2011)
Gdy pojawia się cień i chce wywołać w nas niechciane skojarzenia (nie idź, bo
upadniesz itp.), my możemy ten proces zaburzyć, nie poddać się temu (np.
zmartwienie). Kiedy działa umysł, po swojemu interpretuje (uważaj bo…)
(Szatańskie podszepty), co spowoduje, że odbiegamy od właściwego odczytu.
Uwaga na widzenia zwodnicze – wydaje się nam, że jest poprawne, ale nie
zawsze są – kotwy, zaciski itd.
Zwodzenie wynika z nieprzerobienia np. głodu mocy, autorytetu.
Dostrzegać w innych to, co jest lepsze od nas (w każdym jest). Jak się nie ma
obudzonego Ducha, łatwo wpaść w sidła własnych słabości. W otwartym sercu są
skrzydła, wziąć piórko ze skrzydła i puścić, z niego poleci gołąbek – promień, który
pozwoli nam właściwie działać w ciągu dnia, omijać zwodnicze rzeczy.
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Przy zagubieniu się
Jest w nas wszystko uruchomione i nie możemy wzywać Boga – stajemy na
chwilę i odradzamy się – otwiera się serce, taka kula energii, serce uruchamia w
człowieku czyste życie, światło i za chwilę wszystko wraca do normy. Serca nasze są
tak uruchomione, są takim kanałem, iż każdy z nas przy ataku ciemności potrafi
uruchomić czystość. W sercu jest znak Orinu, tam jest Bóg, Ojciec. Praojciec, czyli
nasza największa potęga i czyści.
Codziennie rano opasywać się promieniami Chrystusa, by nas ciemni
nie przeniknęli !!!
Gdy jesteśmy zaburzeni, Jezus nie może do nas zejść. Trzeba wejść w światło,
by przez Chrystusa promienie, które nas łączą z tamtym światem dostarczyły nam
odpowiedzi, informacji.
Przez przyzwyczajenia ciągle nie możemy wyjść ponad przestrzeń
energetyczną, przestrzeń Ducha jest ponad nią.
Jesteśmy w morzu energetycznym, gubimy się tu. Skupić się, wyskoczyć
ponad to morze energetyczne, złapać światło i po powrocie uzdrawiać (ma być duże
ciśnienie, by wyskoczyć)
Schodzi Jezus, pokazują nam prawdziwe źródło życia, ono jest w ludzkim
sercu, rozprasza się w nas.
Musimy być dobrymi. Bycie dobrym to postawa. Dobrym jest ten, kto
odnajduje się w życiu, to naśladowanie Jezusa. Dążyć. Jeśli nie czujemy to wmawiać
sobie, a wtedy aktywują się w nas te cząstki, które są w Nim. To światełko, które
napędza nas to Chrystus. Mamy odczuć Chrystusa i te energie. Nasze głowy są w
świetle własnym z własnego wyboru, bo sami uruchamiamy Chrystusa.
Pojawia się w prawej ręce Drzewo lub Światło. Żeby życie było trwałe włożyć 1
listek z tego Drzewa lub kropelkę Światełka w głowę człowieka i życie się w nim
uruchomi.
Listek pojawił się u każdego z nas w ustach, zamieniając się w pączek kwiatu i
rozkwita.
Jezus każdemu z nas dał koszulkę.
To drzewo to działanie Chrystusem.
Mamy uruchomiony Strumień Życia. To działanie jest trwałe. Mamy cali świecić
(blokuje się nasza niedoskonałość). Budzić w nas to światło, by nie gasło.
- koniec- W Oceanie Ducha Świętego jest wszystko zawarte, ale widzimy tylko to, na czym
jest skoncentrowana nasza uwaga, wybieramy, co chcemy wiedzieć. Trzeba się
wypełnić Oceanem Ducha Świętego.
- Otwarcie serca powoduje zachwyt nad pięknem. To postawa, dzięki której coś
zmieniamy będąc w ODŚw.
- Wypełnić się Chrystusem, a Chrystus to część Ducha Świętego, (ale do tego
potrzebna jest radość)
- Dokuczanie komuś kasuje nasze wypełnienie Chrystusem.
Są dwie przestrzenie:
1. mieć siłę by realizować cele (jednoczenie się z takimi samymi, budząc
swoja rzeczywistość, dostrzec piękno w swoim życiu)
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2. panowanie nad przestrzenią życiową (wykorzystać do tego wiarę), że
jestem cudem, który Bóg stworzył. Uruchomić Chrystusa w nas po to, by
uwierzyć, że wszystko się zmieni. Chrystus jest duchową cząstką w nas.
Modlić się, aby Jezus był przy mnie cały czas (prosić kilka razy dziennie). Wypełnić
się światłem. Jezus musi być przy mnie, aby być we mnie przez cały czas.
- Człowiek nie musi wiedzieć, jaki parametr ma uruchomić, uruchamia to Duch.
- Technika Białej Ręki polega na wyrzeźbieniu w strumieniu „Ma ona dno, bo może
zniszczyć DNA.
- Przy uzdrawianiu zmiany są w DNA, wyjść z DC i wejść do D.Św.
- Indywidualnie mamy 2-4 pasma. Pasma można zawsze dać drugiemu człowiekowi,
ale będą one o jeden poziom niższe w drugim człowieku.
- Odpowiedzialność za siebie i innych
- Czuć nieustannie obecność Jezusa.
Modlitwa 2 (25 września 2011)
My walczymy o to, by nasza przestrzeń była cudowna.
Jezus uczy nas jak stać się czystymi.
Zamiast prosić Boga, trzeba marzyć, pracować na swój sukces, uruchamiać Chrystusa
w nas. Marzenie leci ku Słońcu, Bóg spełnia marzenia.
Wzlatują tylko Ci, którzy są czyści wibracyjnie: w myśli, słowie i czynie oraz Ci, co
żyją marzeniami, wtedy Bóg schodzi, jest blisko niego.
Myśleć o Bogu, gdy stykamy się z drugim człowiekiem.
Musimy marzyć o tym, by Jezus był przy nas.
Musimy być uczciwi.
Stosować praktykę ważności.
Jak Jezus przy nas stoi, pozwólmy, by swoja dłoń włożył w nasze serce, wtedy
stajemy się światłem (stosować to szczególnie w trudnej sytuacji z innymi ludźmi)
Radość w nas, czystość to stan powołania.
Przerobić sceny, ale z obecnością Jezusa (gdyby był w nas i uruchamiał Chrystusa),
jak wtedy byśmy reagowali?
Brak światła w nas doprowadza do tragedii, do bólu.
Mamy cały czas świecić, wtedy jest Chrystus, wtedy pomagamy innym.

Choć trzy razy dziennie kontaktować się z Jezusem.
Bądźmy siewcami nadziei dla innych, – jeśli my obudzimy się z prawdą, to nasza
czystość i wibracja spowoduje, że wielu cierpiących otworzy oczy i spostrzeże, że jest
lepiej.
Bądźmy światłem i światłością dla innych, patrzmy jak się zmieniają.
W Duchu Świętym jest Moc, w niej jest cały Ogień Życia. W Duchu Świętym jest
aktywność. Tu są Kryształki Życia (w wodach Ducha Świętego), idą z nich promyki.
W Oceanie Ducha Świętego zawarte są cele, które możemy, dzięki Jezusowi
realizować.
To, co planujemy od początku do końca istnieje.
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Nie martwić się o innych, oni mają swoją drogę.

Zachwycać się pięknem. Utrzymywać obraz z Bogiem. Na siedzeniu aut umieszczać
Jezusa.
W czynieniu tego pokażemy, ile prawdy w nas, w naszych słowach, prawdy o tym, że
chcemy czuć obecność Boga przy sobie, słuchać Jego rad i otrzymywać od Niego
wsparcie, czy będzie przy nas i w kontakcie z nami.
BÓG ma być ciągle przy nas, aby być w nas – kto z kim przestaje takim się staje
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Warsztaty 01 października 2011 Katowice
- Gdy cały czas mamy Boga przy sobie następuje otwarcie pewnych przestrzeni.
- W piaskownicy – Energia Duchowa i Materializacja.
- Wszystko, co było w dzieciństwie nie może być utracone.
- W modlitwie uruchomić masaż ramienia.
- Działanie zgodne z nowym prawem PWW.
- Dążymy do tamy, nie oazy.
-Jest około 40 przestrzeni.
- Istota ludzka jest 3-członowa i 2-dzielna (dobro i zło ).
-Jesteśmy aniołem, demonem, wszystko jest w nas, DC, Ojciec, Praojciec to my.
- Ład Boży jest w Duchu Całości i pozwalamy przejąć kontrolę nad człowiekiem jego
własnej cząstce.
- Dzisiaj uruchamiamy własną moc.
- Jezioro Radości – przyzwyczajani są do nowego, wyższego poziomu wibracji.
- Jak wchodzimy w stan dzieciństwa nie zachowywać dorosłości
- W 12 (poz. duch.) jest podpowiedź DC czyli prowadzenie przez Boga.
-Tryb na dziecko to tryb na Orła.
- W trybie Boga jak się coś ujrzy, zrobi jest nieodwracalne.
- Moc jest elementem mówiącym o sprawności, a tak naprawdę nie istnieje, jest w
nas.
-13 promień jest w Bogu Twórcy spoza Miasta Rzeczywistości.
- Sprawdzać w sobie mrok, można go usunąć naszą osobistą prośbą do Boga.
- Myślenie określa poziom zatrzymania umysłu w rzeczywistości.
- Odcięcie od ducha ciemnego –podarować osobie złote ziarenko piasku, następuje
obudzenie umysłu i osoba ta rozróżnia dobro i zło.
- Modlitwa –w Imię Syna, Ojca i Ducha Św. gwarantuje stałe utrzymanie działania.
620
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- Uzdrawiam człowieka przez dotyk – potrzebna tylko pewność.
- Poziom Ducha Całości wyraża prawo
- Ludzi łączy Duch Całości w Chrystusie - Chrystus dla wszystkich
- Sięgać po 13 promień – sięgasz po coś i jest
- Mamy kroczyć do Boga – przez piękno, pasję i miłowanie prawdy
- Kadzidło stosujemy do tego, co było w poprzednich życiach. Podpalić kadzidełko
nad głową, okadzić nas.
- Mozaika radości przyzwyczaja nas do wysokiej wibracji
- Duch nie wchodzi w cierpienie i wątpliwości
- Przebudować mieszkanie – przepływa strumień
Życzyć drugiemu człowiekowi by był bardziej szczęśliwy ode mnie, a ja żebym
mógł za nim nadążyć ( Janek).
- W piaskownicy mówię – zdrowy chłopiec, zdrowe uszy, zdrowe kolano
- Nacieranie piaskiem i wchłanianie go ogranicza jedzenie.
- Ojcze zablokuj cząstkę Twoją, bo uszkadza inną Twoją cząstkę, a ja z tym czuję się
niekomfortowo.
- Chora wątroba wyzwala agresję.
- Prosić by stać się niewidzialnym i niesłyszalnym dla ciemności, by Armia
PBZ otoczyła przestrzeń
- Prosić by siły przyrody zabezpieczały naszą przestrzeń przed ciemnymi
(na konkretny czas).
- Pewność to dar od Boga.
- Nie wyrażam woli na działanie na mnie programu iluzji.
- 13 Promień – idziesz nim poza M-Rzści, masz wiarę i osiągasz. Ciemni łapią nas na
obrazy poprzednich wcieleń.
- Sięgać po Złotą Kulę z Nicości i rozświetlać nią przestrzeń, blokować osoby przed
ciemnością
- Topić lód serca
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Pokochać siebie – wejść do każdej komórki siebie i powiedzieć – kocham
cię – przepromieniować je miłością
Sprawdzać w ilu % ktoś założył program ( gdy się gdzieś źle dzieje).

Skala pokrewieństwa
1.
2.
3.
4.

ludzkie – DNA
egzystencjonalne – zgodność życiowa
duchowe – stwórcze, współpowołanie, współdziałanie
samopowołaniowe – zstąpienie tej samej mocy, ale jej odczucie
(samojedności) zakłóca egzystencjonalne zindywidualizowanie.

- W przestrzeni duchowej jest sen.
Sprawdzać czy jest zgoda na „to” Sił Wyższych
- Dać się prowadzić głosowi wewnętrznemu, odczytać kierunek tendencji i ruch
przyczyny.
- Obudzić w sobie swój własny wewnętrzny głos – wykonać pracę na poz.
energetycznym i zamanifestować to na poziomie fizycznym.
- Poddaję się woli Boga, oddaje Bogu swoje serce i duszę.
- Badać i czyścić przestrzenie uzdrawianego ( i swoje też).
- Zamykać swoją przestrzeń życiową
- Po wahadełkowaniu w Częstochowie wzrosła skuteczność ( 4.10.2011)
odczytywania i uzdrawiania wahadełkiem.
- Prosić Siły Najwyższe o wsparcie w działaniu ( Niech Bóg mi pomoże).
- Nie skupiać się na problemach tylko, jakim się jest cudownym.
- Marzenie o samochodzie – bawię się nim, jeżdżę, cieszę się nim itd.
Wiedzieć, że możesz – w Imię Syna i Ojca i Ducha Świętego ( rozkładamy
ręce).
- Strumień życia przy 13 promieniu działa sam.
- Przy uzdrawianiu – w głowie jest zrobione – decyzja.
Samotność jest darem, którym można otworzyć każde drzwi – możesz się z każdym
łączyć od nikogo nie jest się zależnym. Tu jesteś miłością.
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- Sen wieczności na chwałę Jezusa nazwany jest zmartwychwstaniem, czyli
Wszystkomożliwości.
- Wolność, zachwyt nad przestrzenią, szczęście, – co z nas wypływa jest zapisywane.
- Sprawdzać czy przestrzeń nas doładowywuje czy desynchronizuje. Jak działa
własny dom.
- Życie emocjonalne jest we wszystkim – w kamienieniu też.
- Archetyp jest w nas zawarty, sięgać do macierzy.
- Miłość jest fala, gdy pojawi się w głowie.
- Idź i czyń swoją powinność ( powinność to stan duchowy).
Modlitwa
– w piaskownicy piramida to grzech nowego istnienia, przenika Prąd Życia – działa na
człowieka, sytuację.
- Jeśli uczynimy dobro to wzrośniemy 10-cio krotnie w PWW, a jeśli zło to PTP
zabierze 10- cio krotnie
- Zapisać nadrzędne potrzeby – Bycie Cudownym
- Cudowny nosi pasmo Istnienia i jest Istnieniem. Pojawiają się w nas zmiany, a nie
przemiany, zmiana oznacza trwałość.
- W piaskownicy odegrać rolę dziecka lub tryby Boga – być Bogiem
- Złota Piramida – przejście w inne światy
- W piaskownicy – złoty piasek – kryształki życia, gdy się je obsypie, obsypuje –
wpływa w nas i uzdrawianych. To robimy my - Bogowie.
- Nacieranie się piaskiem ( jeden , dwa razy w tygodniu zmniejsza zapotrzebowanie
na jedzenie).
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Warsztaty 22/23 października 2011 Rusinowice
Góra mówi o jednoczeniu poprzez Boskość. Dopóki nie odczuje się tych
parametrów i nie stanie się Bogiem we własnej przestrzeni, nie ruszy się dalej. (Nie
ma kontaktów z Górą, nie ma zwycięstwa nad życiem). Nie myśleć o własnej
wygodzie tylko pracować, bo pokochanie bliźniego, wybaczenie mu, to ciągle dla nas
nieznany stan. Modlitwa rano i wieczorem jest całym życiem. Wszystko to, co się
dzieje to aktywizowanie w nas słabości. Widzimy prawdę w krzywym zwierciadle
usprawiedliwiając nieróbstwo duchowe, a ma być to zejście Ducha w te przestrzenie,
cały czas mówimy o Chrystusie. Energie możemy wyrzucić, to ezoteryka (niszczy
ludzi). Jeśli 100 ludzi zbierze się i uwierzy w coś to, to funkcjonuje (egregor, zapis w
polu morfogenetycznym), to oddziałuje, ale zawsze uruchamiać to, co jest w nas –
Chrystusa. Teraz będzie wchodzenie w głąb siebie (jak mówi się o tym, by nie
myśleć, by wszystko przestało istnieć, bo wtedy nic nie istnieje, tj. stanie się nicością,
a jak stajesz się Nicością i znikasz, to wtedy odkrywasz siebie, znikają pytania,
stajemy się duchowo poprawni).
Rozpoznawanie człowieka na poziomie dobra, w poprawności widzenia, na
poz. fizycznym może być mylne (ktoś kradnie - ale nie moje, ktoś bije - ale nie mnie).
Są to ludzie pseudodobrzy, zło idzie przez ludzkie myślenie (ukryte interesy, intencje,
różna odpowiedzialność w zależności od pozycji – polityk, wychodzenie na swoje,
wyrachowanie).
Sprawdzać:
- ile nas dla ludzi, dla świata, dla Boga ?
- Sprawdzamy na skali dobrego i złego
Prawo moralne to zło tak perfidne i tak wyrafinowane – że jest uznawane
tylko przez tych, którym służy. Na poziomie duszy wielu udaje, że jest pomocna
innym, ale często prawdziwy zamiar jest do odczytania na skali osaczania. Jeśli
wychodzi się poza próg Miasta Rzeczywistości widać (np. na wahadełkowaniu) i z
najwyższych wymiarów też, jak przyjrzy się ludziom, to okazują się bardzo czytelni
na poziomie duszy, często myślą, że robią słusznie, ale z poziomu duchowego niszczą
drugiego człowieka. A więc można już rozszyfrować człowieka na poziomie Duszy i
Ducha – skala z kroplami krwi Jezusa mówi o tym wyraźnie. Ma miejsce niszczenie
ludzi, którzy wzrastają, silna iluzja i człowiek się traci.
Można przyjść z tamtej strony z PTP i wejść w PWW, a także przyjść z PWW i
wejść w PTP. Wolnym jest ten, kto jest mocny, niezależny,
samowystarczalny, a zrobić go słabym bez odwagi to pada.
Aby zabrać człowiekowi wolność trzeba mu udowodnić, że jest słaby i jest
tchórzem. Bóg jest odważny i robi to, co czuje, że powinien robić. Jest coś takiego
jak powinność – to się czuje!. Z poziomu duchowego jest to silnie odczuwalne.
Powinność na tym poziomie oznacza - muszę się utrzymać tym, kim jestem, jestem
Duchem. Na początku jesteśmy zagubieni, ale z czasem jak pracujemy, ściągamy info
i to zaczynamy rozumieć, co nam odebrano. Ale budzenie się w pewności wymaga
pewnej pracy. Nadrzędnym elementem jest odwaga i miłość (to dwa fundamenty).
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Jeśli tego nie ma, nie jesteśmy dla drugiego człowieka dobrzy, to niemożliwe.
Odwagę w ludziach zabija się na poziomie energetycznym, ale działa ten
mechanizm też z poziomu Ducha, on jest tajny, ale cały czas działa ( sianie strachu).
Człowiek siejący strach zamienia się w pogromcę, wyraża się przez niego
zło i tu jest moc, która będzie cały czas działać podporządkowując sobie słabszych.
Ten strach jest cały czas w systemie np.: lęk przed kontrolą graniczną. Wzrastając
musimy się pozbyć strachu, wiedzieć jak on uderza i jacy są ludzie. Strach jest
wszędzie – w domu, szkole, na ulicy. Jest ukryty, ale działa bardzo silnie. Jak się go
zidentyfikuje to trzeba jeszcze wiedzieć jak ten strach działa w nas. Mamy
popracować nad odwagą i wiedzieć, o co tu chodzi.
Przekaz:
„Siewcy strachu, duchowe Zombie, podległe prawom tamtego świata, sieją
strach, nie nasi tylko tamci, a nasi ludzie schwytani w macki obłudy mogą być
elementem wykorzystania przez tych, którzy przychodzą z tamtej strony by utrzymać
strach na planecie.
Niby ludzkie, niby społecznie poprawne i energetycznie ułożone w znanych od
dziecka pasmach, a jednak wrogie prawdziwej, ludzkiej naturze. W najprostszych
życiowo sytuacjach nie spoczną (siewcy strachu) nim nie zasieją strachu, który
lękiem (lęk jest energetyczny i wpływa na myślenie i emocje, człowiek automatycznie
odcina się od własnego Ducha pod wpływem strachu, świadomość odlatuje), spaczy
ludzką odwagę i krzesząc niepewność zasieją w człowieku wizję strachu. Obojętne
jest, czy sami się pogrążają w lęku i niemocy (oni też czują strach, ale to ich
narzędzie) czy też wywyższają się nad innymi. Tylko w człowieku (drugim) zasieją
zwątpienie pustosząc łąki szczęścia i braterskiego oddania. Wielu z nich na stałe
przechodzi na stronę ciemności i jak zwierzę zaczyna polować na ludzi (np.
komornik). Ci ludzie wpasowują się zręcznie w tryby systemu i wykorzystują go do
sycenia się przewagą nad drugim człowiekiem (w rodzinach też się tego doświadcza),
męczą go programami, uzurpują sobie prawo do wszystkowiedzy (w strachu
świadomość jest wyłączona, a umysł ma obniżone wibracje, więc człowieka poniży,
zabraknie nam argumentów, choć wiemy, że mamy rację), lękiem zabija naszą
energetykę. Ograniczają w przestrzeni mocą rozporządzeń systemowych stosują siłę,
gdy bezkarność im na to pozwala (boimy się ich, choć nic na sumieniu nie mamy).
Łapacze, czyli polujący na ludzi nie spoczną nim nie odczują zwycięskiej
satysfakcji w ujarzmianiu drugiego człowieka, zamykając go w obszarze zwątpienia,
uniemożliwiają drugiemu człowiekowi rozbudzenie duchowej mocy. Wielu z nich, za
zgodą systemu, poluje i zabija ludzi, ale wielu z nich działa w białych rękawiczkach,
pastwią się nad słabszymi w urzędowych biurach, w ośrodkach edukacyjnych,
edukacyjnych pracy, a nawet w domu. I nie spoczną, nim w oczach drugiego
człowieka nie ujrzą strachu i łez, nie ujrzą błagań o zaprzestanie, a gdy tak się
stanie, każdy z nich, ów czarny zwycięzca, przemienia się w pogromcę, w czarną
zamieć, w zabójcę słabszych, do których zaczyna czuć obrzydzenie, jeśli ulegniemy to
zaczyna się jeszcze gorzej, oni się wtedy nakręcają). Odwaga jest tak potężna, że
strach dławi się na jej widok, (dlatego trzeba pracować nad odwagą – Aleja
Zwycięstw). Spójrzcie, co się dzieje, spójrzcie wokół siebie, a wszędzie dostrzeżecie
strach i siewców strachu, czyli zabójców Ducha waszego, zabójców świadomości,
zabójców waszej odwagi. Na dodatek twórcy systemu tak zręcznie całość ustawili, że
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w rozmydlonym obrazie całości nikt nie zauważa tej gry i nikt nie poczuwa się do
odpowiedzialności za tworzenie strachu.
Ciemność mocami systemu napuszcza człowieka na człowieka zabijając
ludzkiego ducha, a przez zmęczenie materiału - i duszę, a nierzadko i samego
człowieka. Siewcy strachu to nie tylko najemnicy, wojsko czy policja, ale wszyscy ci,
co miast służyć drugiemu człowiekowi pomocą, zamykają w nim drogę do wolności.
Przypomnijcie sobie barbarzyńskie czasy, gdy człowiek polował na drugiego
człowieka dla samej satysfakcji odczucia swojej wielkości siejąc strach i
egzystencjonalne zwątpienie w tych, co w innych szukali brata.
Oddech tych samych programów odczujemy na autostradzie, gdy śledząc
naszą szybkość, gdy ograniczając wolność zabiorą wam prawo do poruszania się po
drogach, prawo, które sami sobie nadali, prawo, dzięki któremu za wasze pieniądze
budowali drogi i sieją teraz na nich strach decydując, jak macie się po nich poruszać
(jadąc autostradą, nie naruszając prędkości jak poczujecie koguta czemu czujecie
strach ?). Strach to nakazy, zakazy, ograniczenia. Jeżeli ktoś w tej chwili pomyśli, że
ograniczenia prędkości są potrzebne, by mniej ludzi ginęło na drogach, to
podpowiemy wam, że jest to systemowa iluzja (przez strach nie żyjesz, tylko
egzystujesz). Nakazy i zakazy sterują umysłem a ten zawsze popełnia błędy i
rozbudza niepożądane emocje. Czyż nie zauważyliście, że jadąc o wiele wolniej niż
się tego od was żąda, czujecie strach, który lękiem ukazuje sceny odebrania wam
prawa do poruszania się po drogach, które sami zbudowaliście. Czyż nie jest to
zastanawiające? Gdyby zniesiono ograniczenia szybkości poza ścisłymi centrami miast
i pobudowano drogi wspomagające dla pieszych, miast finansować droższe w
utrzymaniu systemy kontroli, to wówczas wolny Duch Ludzki nie tylko by pozwolił
człowiekowi być lepszym kierowcą, ale i lepszym człowiekiem, który w drugim
kierowcy i pieszym widziałby brata, a nie przeszkodę na drodze.
I zapewniamy was, że jazda na drodze stałaby się nie tylko przyjemnością, ale
i narzędziem zespalającym ludzkie serca, a ilość wypadków, po chwilowym ich
wzroście drastycznie by spadła.
Tych samych siewców strachu ujrzycie w bezdusznym nauczycielu, który
szkolnym reżimem i siłą ocen zabija w uczniach wolność duchową, a więc i twórczość
i miłość i przydatność drugiemu człowiekowi. Ci sami siewcy strachu wzorem papieży
okładają siebie klątwami i trzymają lud wierny w niewoli strasząc ich boskimi
wyrokami choć to oni powinni głosić ideę całkowitego zmartwychwstania za życia
duchowego (sami robią to czym straszą innych).
Tego samego siewcę strachu ujrzycie w oczach partnera, gdy posiłkując się
prawem śmierci zwanej przez was moralnością, będzie dławił w was wolność
doprowadzając do wewnętrznego konfliktu. A gdy owa wolność umrze w was na
zawsze, gdy staniecie się jałowym duchowo stworzeniem, przedzierzgnie się ów
siewca strachu w pogromcę, który nasiąknięty złem już nigdy swej zdobyczy z rąk nie
wypuści. A gdy ktoś zechce mu ją odebrać mówiąc o wolnym wyborze, sięgnie nie
tylko po programową moc systemu (kościół, prokuratura), ale i sam sięgnie po
kamień - jak to wciąż jest oficjalnym prawem, czyli rozwiązaniem w wielu miejscach
na świecie, by zabić to, co wymyka mu się z rąk.
Ale podpowiemy wam, że błędem jest szukaniem siewców strachu wokół
siebie, bo utkniecie w tym ruchu na zawsze. Spójrzcie w swoje serce, nie cudze,
zastanówcie się, ile to strachu sami siejecie. To przez was umarła odwaga w waszych
dzieciach, to przez was umarły sny Ojca o zwycięstwie człowieka nad ciemnością,
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przez was i nikogo więcej. Spójrzcie w lustro i ujrzyjcie prawdę w obliczu klęski
rodzaju ludzkiego, a gdy tę klęskę odczujecie w sobie, gdy się ukorzycie, to
pozwólcie, by powstał ktoś, kto sięgnie po odwagę w Prawie Wolnego Wyboru
(odwaga to moc, uruchomiona zacznie świecić).
Jeden obudzony (mówimy o odwadze) wystarczy, by pochodnią tej siły zabić z
wolna strach w całej ludzkości. Pozwólcie mu powstać, a zbawicie świat od zła, który
trawi własne dusze i porywa dzieci w sidła niewoli systemu. Jeden zbawiony od
strachu wprowadzi Ład Boży, który zapewni radość na drodze, zabawę w szkole i
współtworzenie w pracy. Powołajcie go w sobie, a ten, który zgromadzi w sobie
wasze cząstki, wyrwie świat z ciemności, wspierajcie go. Jego imienia jeszcze długo
nie poznacie, bo i Bóg nazwał Go Nienazwanym, ale każda pozytywna myśl o Nim,
będzie waszym wkładem w wyeliminowanie strachu z tej planety. Jeśli Nienazwany
nie wejdzie w pełną odwagę to wy przegracie, nie On.
Sprawdź, ile Hitlera jest w tobie a pojmiesz swoją duchową naturę (tę
skalę nazywamy „utajonym hitleryzmem” czyli sianiem strachu, Hitler na tej skali miał
80 %, Stalin 90 %, a Neron i Kaligula 100 %, wychodzenie na swoje na poziomie
duszebnym, duchowym – wyrachowanie, sianie strachu – hitleryzm), a potem
zastanów się, czy jesteś pogromcą człowieka i kogo w tym ludzkim ciele udajesz
(pijani są siewcami strachu bo mogą wymuszać co chcą, zagrożenia zwolnieniem z
pracy, pula mandatów).
„Hitlerze, to właśnie ty, to ty budujesz krematoria tego świata i tylko ty”.
- Człowiek jest istotą bezwarunkową (chce się doskonalić, nie stawia mu się
warunków, on tworzy ten świat), którą gdy już jest, warunkują programy. Gdy istota
bezwarunkowo przełoży tak punkt skupienia wewnętrznego zwany odwagą, zaczyna
żyć wg. prawd duchowych i boskich a nie ziemskich i człowieczych (ziemne
obowiązują w światach ciężkiej przepaści – mają gorzej niż my, ziemia należy do
obszarów człowieczych).
- Dopóki ci jest wstyd za popełnione przewiny (on może być duchowo w środku
utajony i nie zdajemy sobie sprawy) dopóty nie można sobie wybaczyć. Wstyd zabija
rozumienie zakotwiczonego w Świetle i pracę nad sobą. Gdy nowa formuła
energetyczna staje się trwałą zmianą, wstyd znika (czyli trzeba się
przetransformować) lecz gdy człowiek udaje przed sobą ową zmianę (a my się
spotykamy, by w końcu wybić iluzję z głowy) brnąc w ślepą uliczkę iluzji sztucznie
wygasza wstyd (wstyd jest cudowny, bo nam podpowiada, że zrobiliśmy coś, czego
nie powinniśmy, my mamy powinność duchową być boskimi, poprawnymi w duchu, a
wstyd podpowiada – nie byłeś poprawny, zapomniałeś o powinności bycia bogiem)
winą za błędy obarczając innych (w tej iluzji usprawiedliwiamy siebie). Gdy taki
model zagości w sercu człowieka, raz na zawsze gasi w sobie światło, podążając za
światłem obłudy (z reguły system, religia – niby jakieś wartości), który za namiastkę
ludzkiej poprawności karze płacić ludzką, coraz bardziej znieprawiającą się Duszą)
przez odczuwanie wstydu rozumiemy, że gubimy drogę, gubimy siebie.
- Są tacy ludzie, jedni sieja strach, a czasami, jak ciemność przychodzi w inny sposób
oddziałują na ludzi. My to musimy dzisiaj zrozumieć. Mówiąc o oczach, które tworzą,
przede wszystkim ezoteryka i to, co pozwala człowiekowi się obudzić i uruchomić w

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

627

nim naturalny mechanizm obronny. Pisma ezoteryczne mają pewne wartości, ale
ezoteryczna breja zabija w człowieku to, co najcenniejsze – wolność i Chrystusa.
Wielu ludzi, choć nieświadomie, niszczy bliskich (czuje wewnętrzną niechęć do kogoś,
bo mu się coś nie podoba) i ta osoba zaczyna słabnąć (skala osaczania). Wtedy
oznacza, że się ją osacza na poziomie duchowym, a nie na energetycznym
(podłączenia, opętania, kody, programy to na poz. energetycznym zaburzenia).
U takiego człowieka działanie idzie z poziomu duchowego. Jak ktoś przyszedł z
ciemności, to ciemność wspiera jego działania i nagle uruchamiane są ataki
podporządkowywane są osoby z tła, przez które działają, ale inicjator jest inny,
niewidoczny, fałszywy przyjaciel. Wtedy powoli wszystko zaczyna padać – choroby,
wypadki, pada interes. To odczytujemy na skali mówiącej o krwi Jezusa. Wiele
książek też zabija budzenie się w nas, nie włącza się świadomość.
- Ukryte zło (coś, co przychodzi z tamtej strony) jest formą ubezpieczenia na
życie (ukryte zło sprawia, że osoba jest nieidentyfikowalna, uchodzi za dobrą, a
nawet uduchowioną). Tam gdzie zło nie potrafi się osobowo zamanifestować, w
mogile szarej strefy, tam tworzy stałe więzi, pomosty z ludźmi schwytanymi w
pułapkę umysłu, którzy nawet chwaląc Boga zawsze będą budzenie się Boga w
drugim człowieku wstrzymywać. By nie zostać odkrytym tacy ludzie często eksportują
swoje negatywne, wrogie podejście do całości, a więc i człowieka i jego dokonań w
przestrzeni poza swoje pola energetyczne, pozwalając złu wyrażać się poprzez innych
ludzi, inne istnienia (np. roje itp.) i żywe pola przestrzenne (żywe, bo mają
świadomość duchową, to uruchamia i to działa – pola przestrzenne złych ludzi).
Uaktywniają i wzmacniają w ten sposób zło i słabości w innych i poprzez nich
niszczą niewygodny, stojący na ich drodze cel, w ten sposób samemu będąc
niewidocznymi, z poz. duchowych podporządkowują sobie świat. Na poziomie
ludzkim taki stan nazywamy knuciem i podjudzaniem, na poz. energetycznym –
osaczaniem, a na poz. duchowym – krzyżowaniem Jezusa. Gdy takie osoby
rozpoznasz, by poprawnie rozpoznać stworzoną przez nich machinę zła wystarczy
podejść do krzyża i zliczyć krople krwi, jakie spadają na ziemię uśmiercając
wzgardzoną przez nich, odrzuconą Istotę Ludzką. Pamiętajcie też, że wielu z tych, co
tworzy iluzyjne tło poprawności egzystencjonalnej i duszebnej, grają w spektaklach
niewidocznej maski zawsze może być odczuwany przez tych, co postrzegają świat z
poziomu najwyższych wymiarów. Stamtąd też widać jak ci ludzie rzekomo działają na
rzecz zbawienia świata, bo przecież pocieszają, bo przecież uzdrawiają, bo przecież
aktywują głos mówiący o Bogu, a tak naprawdę są tamą, jaka ma zręcznie odwodzić
od Chrystusa wszystkich tych, co chcąc uruchomić Morze DŚw. zatrzymują się przy
sadzawce sądząc, że to oaza szczęśliwości.
Tacy, zaprzedani złu ludzie są najniebezpieczniejsi, bowiem są wyposażeni
naturalną cechą jednania się z człowiekiem na poziomie Duszy i ciała, przez co
programując umysł pozyskanych zwolenników, blokują ich w zamkniętych
programowo i energetycznie przestrzeniach, ucinając na wiele pokoleń możliwość
budzenia się. Są prawdziwym wrzodem na ciele ludzkiej społeczności. Trzeba wam
jednak wiedzieć, że ich Duch nigdy nie został zrodzony w waszych przestrzeniach
duchowych, a wyłonił się z mroku Kaaamlaaru i podlega jedynie tamtym prawom
(Dusza i ciało musi być zawsze stworzona, Stwórca daje na to zezwolenie, jednanie
się to nie jednoczenie się z drugim człowiekiem, jednoczenie się to stanie się jednym
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organem, a jednanie to stwarzanie pozorów). Kody, jakie tu stosują sprawiają, że
człowiek nie potrafi obudzić świadomości w tym i w kolejnych wcieleniach.
„Moherowe berety” to wielu z naszych, którzy się budzili, zostali ujarzmieni,
ale potrzeba odczuwania Boga, która jest w nich jest tak wielka, że mimo braku
obudzenia świadomości zostaje oprogramowany umysł, czyli niska inteligencja, że
dają się w tym zamknięciu prowadzić na rzeź. Nie widzą Boga w drugim człowieku, w
lustrze, tylko w Rydzyku, w papieżu (pomówienia, ośmieszenia). Rozpoznacie ich po
czerwieni w pasmach serca, a nie po zieleni, niebie czy blasku kryształu. Oni zawsze
będą was zwodzić i niepokoić. Wyposażeni w pewne zdolności będą się w was
kotwiczyć i prowadzić na zatracenie. Krzyż Jezusowy obejmuje ich swoim zasięgiem,
ale nie potrafi ich zniszczyć, bo zawsze się będą odradzać. Jedyną ochroną przed
nimi jest ich zdemaskowanie. Trzeba to jednak robić w skrytości ducha płacząc nad
tymi, co przez nich schwytani w macki obłudy zatrzymali się na swojej drodze do
szczęścia.
Jak my wzrastamy, ćwiczymy, to jesteśmy coraz lepsi. Oni tak samo są coraz
skuteczniejsi w swych działaniach na rzecz niszczenia wolności drugiego człowieka.
Krople czerwone i czarne Rusinowice 10,11 IX
oraz :
Krople czerwone
Świadomość jest całkowicie odcięta, człowiek posługuje się umysłem.
Krople czerwone mówią o tym ile robię zła w drugim człowieku.
Krople czarne
Na tym poziomie Dusza jest wytracana i przejmuje Duch tamtej strony, przejmuje
poprzez eter, kontrolę.
Na tej skali odczytuje się moc zła w sługach ciemności, jak i skutki tej
aktywności w obrabianym człowieku. Sprawdzamy, czym kto jest i co już potrafi. Ci
ludzie obsadzają wszystkie obszary systemowe, religia, ezoteryka też przez nich
opanowana. Oni są zręczni, tworzą oazy.
My nie mamy odcinać się od wiedzy, mamy z niej korzystać, z dorobku
naszego (tego, kim byliśmy kiedyś) i dorobku naszych braci, ale mamy to robić
mądrze, wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Musimy zrozumieć, czym jest
ezoteryka, bo jej działania wycelowane są nasze serca, to samo jest z kościołem.
Mowa też jest o ludziach z grup Bruna Gröninga, którzy wykorzystują do łapania
innych, odbierają przekazy, ale skąd? Ludzie nie widza światełka w sobie tylko idą do
oazy i tam się zatrzymują na całe życie.
Przekaz:
„Ludzie mają więcej połączeń ze światem tzw. niewidzialnym niż myślisz. Istota
ludzka jest nie tylko trójczłonowa, ale także dwudzielna, przez co ciało, dusza i duch
staczają odwieczną walkę z dobrem i złem, gdzie w ten sposób powstałe znamię
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energetyczne decyduje potem o przynależności do określonego a zapisanego na
trwałe w ludzkiej istocie prawa.
Wybór, jaki dokonuje się na płaszczyźnie żywota w tym świecie tylko w części
decyduje o zapisie prawa w całej ludzkiej istocie. Istota ludzka dokonuje
energetycznych wyborów w wielu miejscach jednocześnie, a dokonywane zmiany
obejmują aż 7 wymiarów, gdzie na wasz świat przypadają zaledwie 3. Może się, więc
zdarzyć, że człowiek starający się kierować w swym postępowaniu i widzeniu całości
dobrem będącym elementem PWW zostanie zepchnięty z tej drogi przez inne swoje
aktywne cząstki, które opowiedziały się za PTP. Dopiero wstępny poziom
energetyczno-duchowej przemiany (pełna 13) gwarantuje takiej osobie stałe
podążanie ku jednemu z tych praw bez względu na korzyści czy straty jakie poniosą
słabsze energetycznie człony. Dlatego skala Krzyżowania Jezusa jest tak ważna, gdyż
podpowiada, jaką droga kroczy lub coraz wyraźniej kroczyć będzie cała ludzka istota.
Choć może to być dla niej zaskoczeniem, bo przecież grzeszy lub stara się być
uczciwą, to ogólne ciśnienie duchowe i tak uczyni z niej to, co w całości zaczyna się
coraz wyraźniej ukazywać – grzesznik z wolna odstąpi od czynienia zła, a nieuczciwy
wykorzysta moralność i niewiedzę do tego, by czynić zło samemu będąc uważanym
za dobrego. Tym stajemy się, w czym jest Duch Całości: albo Jezusem, albo w PTP i
zaczynamy podporządkowywać innych.
Niektórzy nie wiedząc o tym, przychodzą do miejsca gdzie się zaczynamy
budzić, pytanie tylko – w czym się budzimy ? W jakim prawie ?
„Jeśli ktoś należy do tamtego prawa (PTP) a tutaj na poziomie duszy i ciała
fizycznego pragnie być Jezusowy, to jak on w tej walce zwycięży i osiągnie poz. 13,
to jego dusza jest odłączona i podpinana pod Ducha z tej strony, ale może być
odwrotnie i straci duszę (słabość, egoizm) osiąga 13 i za życia przechodzi na tamtą
stronę, dostaje moc, ale należy już do PTP. Przeto niech nie zwiedzie oszukańczy
uśmiech na twarzach tych, co mówią o Bogu, o pewnym ogólnym pojęciu, uchodzą
za poprawnych religijnie, ezoterycznie i społecznie, bowiem ani religia, ani ezoteryka
ani żadne normy społeczne nie ujmują Istoty Boga, ani nie podpowiadają, jaki tak
naprawdę powinien być człowiek pobożny w PWW (my wiemy – jednoczenie się z
drugim człowiekiem). Mami się was nieprawdziwymi i nikomu nie potrzebnymi
historiami o prorokach i duchowych nauczycielach, chwyta w macki ezoterycznych
guseł, podpowiada jak żyć wg norm społecznych, ale tak na dobrą sprawę, ogłupia
się was zatrzymując na stałe w półmroku. Pamiętajcie o jednym, podawanie tabletki
przeciwbólowej choremu, który ma wbity gwóźdź w ramię nie jest w naszych oczach
dobrym czynem - choć nieco ból zmniejsza - ale podłością, dzięki której wielu żywi
się cierpieniem innych (mowa o tych, którzy wiedzą co robią i świadomie tym sterują,
a czy mówią, że ten człowiek może się sam uzdrowić ? o Chrystusie nikt nie mówi).
Podanie tabletki przeciwbólowej jest dobrem tylko wówczas, gdy ta sama dłoń
lub inna wpierw wyciągnie z ciała żelazna zadrę i pamiętajcie, że niewiedza nie jest
usprawiedliwieniem, jeśli podanie pigułki traktuje się jako wykorzystanie cierpiących.
Chodzicie do kościoła i o czym tam wciąż słyszycie – że jesteście grzeszni i że
choroby są efektem tych grzechów, czy tak czynił Jezus? On uzdrawiał, a dopiero
potem wskazywał jak się zmienić, by stan zdrowia utrzymać. Tymczasem kościół
zabrania wam to robić. Komu więc służy? Czyje interesy stawia ponad wasze
szczęście i zdrowie? Równie pokrętnie steruje wami ezoteryka (to jest drugi kościół
prawda jest taka, że wielu z nas jest ciągle tylko ezoterykami, ciągle odrzuca prace
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nad sobą na rzecz piramid, kamieni,… po co to nam, by nie było budzenia Chrystusa,
by nie otworzyć tamy, wielu z nas świadomie to robi).
Mami ezoteryką, opowieściami o mocy piramid, wpływie gwiazd na życie, o
dobroczynnym oddziaływaniu sił przyrody, żywiołów innych tajemniczych energii.
Prawdą jest, że te techniki częściowo działają, a nawet potrafią wyleczyć, ale
tylko, dlatego, że odpowiednio dobrane substancje i wibracje uruchomią naturalny
układ energetyczny w człowieku. Gdyby ludziom mówiono, wprost, że główną siłę
życiową w człowieku uruchamia Chrystus, a reszta jest ledwie działaniem
wspierającym, o wiele więcej odnieślibyście z tego pożytku, nie mówiąc już o
kosztach, jakie ponosicie za oko zwodzenia (ludzie mogą wejść w radość, miłość).
Akupunktura i inne rzeczy to tylko techniki wspierające, można je stosować, wspiera
się działanie Chrystusa i jest Ok. A wtedy wielu samych się uzdrowi, a to, co
najważniejsze wiedząc, że ta Moc w nim działa, zacznie nad sobą pracować,
zastanowi się nad sianiem strachu itp.
„ Przypominamy, więc jeszcze raz, że wielu tych, których uważacie za swoich
przyjaciół, dobroczyńców w ogóle nimi nie jest, a jeśli nawet niektórzy zostaną przez
nich uzdrowieni, to działa tu zasada „czarnej maski”, gdzie i Hitler wśród najbliższych
był uznawany za dobrego człowieka, a przez wielu nawet wielbiony. Nie dajcie się,
więc zwodzić tym, co krzyżują Jezusa, bowiem gdyby przerwano ich zdradzieckie
praktyki już dawno byłoby obudzone w nas duchowe serce, a Moc Chrystusa
skutecznie by torowała wam drogę w gąszczu zagubienia. Obudźcie się z iluzji
trwałego pół-szcześcia, pół-zdrowia, pół-nadziei, pół-Boga itd. bo wciąż będziecie
elementem podtrzymującym pół-świat, pół-wolność i pół-życie. Bóg dał wam cały
świat i całych Was, więc zacznijcie Go słuchać w sobie, a nie fałszywych doradców.
To jest jak z bankami, dzięki którym możecie zyskać kilka procent zapominając przy
tym, ze korzyść z ich likwidacji byłaby wielokrotnie większa. Mamy nadzieję, że nasze
słowa o Krwi Jezusa będą dla was wielką nauką, dzięki której właściwie ujrzycie to,
co uznane za korzystny półśrodek jest tak naprawdę złem uniemożliwiającym
sięgnięcie po właściwe lekarstwo, po właściwe widzenie i po całego siebie ( mamy
dojść do tamy i ją rozwalić)”.
- Wielu z tych, co byli na warsztatach też oszukują (horrendalne stawki, żerują na
innych).
„I nie wstydźcie się głośno mówić o tych, co się potykają o samych siebie, bo w
przeciwnym razie złamiecie na nich nogę i innym potrzebującym utrudniacie życie
chwaląc oszukańcze lub częściowo działające półśrodki pozwalając, by tło waszego
życia budowali ślepi ludzie, sami blokujecie wiedzę o Chrystusie, sami zamykacie
drzwi, którymi schodzi do was Jezus”.
- Po gazety ezoteryczne może sięgnąć mądry, który ma uruchomioną świadomość, w
nich nie ma nic o pracy nad sobą, by pokochać drugiego człowieka, promuje się zło.
Warsztatowicz to jeszcze nie święty.
- Mamy możliwość oceny 3 poziomów człowieka – fizyczny, duszy i ducha
podciągniętego pod Ducha Całości, czyli mówimy o obrazie całej istoty ludzkiej.
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Doskonałości w nas jeszcze nie ma i dopóki będziemy żyć w iluzji, że mamy pewne
rzeczy przerobione to nad tym nie pracujemy, a na to nie można sobie pozwolić.
Jak nie mamy uczciwości wobec siebie, to jak możemy mówić o uczciwości
wobec innych. Na czym polega niepoprawność odczytów – są dwie wersje odczytów
siebie:
1. To jest Planeta Czyśćcowa, przychodzimy tutaj naprawić błędy, grzechy,
naprawić własną postawę, czyli udoskonalić się do poziomu, jaki już „tam”
mieliśmy. Przy okazji to, co się w nas otwiera, to są nasze własne zapisy. To
wszystko mieliśmy w sobie przerobione i to budzimy (Zbyszek powtarzał, że
otwiera przestrzenie, które w nas są, do których sami byśmy mogli na tym
poziomie dojść), ale dzięki temu (otwarciu przez Zbyszka) możemy szybciej iść
do góry). Ale to, że można widzieć, słyszeć z tego obszaru nie oznacza, że
energetyka jest rozbudowana na tym obszarze. Dopóki jesteśmy w ciele
fizycznym to widzenie nie jest pełne (pamiętać o tym).
My tu mamy się udoskonalić, mieć pewne parametry. My - po drugiej
stronie jesteśmy wszyscy w Światłości, Uświęconymi. To są potężne
parametry.
Wyobraźmy sobie, że :
Jesteśmy czyści w myśli, słowie i czynie i wśród nas pojawiają się tacy, którzy
zaczynają temu zaprzeczać, zaczynają być wyrachowani, na niższym poziomie
wykorzystują innych (wychodzenie na swoje), czyli zamykają im drogę do ich
własnego szczęścia. Takie istoty stają się duchowo koślawe i zsyłamy ich na wyspę
Alcatraz, wymazujemy im pamięć o tym, co było i mówimy – jak wzrośniecie (a my
ich obserwujemy) i zaczniecie znów być poprawni na pewnym poziomie, to sama
wasza energia sprawi, że sami wrócicie między nas. Oni się budują tam, niektórzy
nad sobą pracują, inni w egzystencji funkcjonują mniej lub bardziej poprawnie
według tego, co jest tu, a my czekamy na to by przyszli ci, co w myśli, słowie i czynie
są czyści i innych wspierający.
Jak jesteś czysty to jesteś mądry, jak jesteś mądry to odczuwasz jedność z
drugim człowiekiem, całością i każdą ową cząstkę będziesz wspierał, a nie czekałby
cząstka wspierała ciebie, jak otwiera ręce by wszystko promieniowało od niego.
Ci ludzie zaczynają wzrastać, tworzą duchowe kręgi, ezoteryką, kościoły i
uznają, że są bardzo poprawni. A my obserwujemy ich z przerażeniem. Ci, co mówią
o świętości, o Bogu, mordują jeden drugiego, bo np. różne Imiona Boga, ci przyjmują
zasady, które mówią jak trzeba być duchowym, żeby być po śmierci zbawionym.
Posługują się skalą, czymś, co weryfikuje ich osiągnięcia. Ponieważ te ogólne
zapisy są w nas zawarte, pewne idee, dążenia się otwierają, pojawiają się skale,
które praktycznie mówią o jednym, o duchowej doskonałości człowieka, a nie, którą
drogą iść.
Trzeba się tylko obudzić i być prawdziwym. Kto w myśli, słowie i czynie rani
drugiego człowieka nie jest w świetle (wystarczy jedna myśl). Święty już tworzy
kanał do pomocy innym, intensywnie działa nie tylko swoją obecnością, by Światło
było dla wszystkich. Teraz parametry nasze będziemy sprawdzać w stosunku do
tamtych praw, które nas obowiązują – 2-gi odczyt siebie
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Jeszcze nikt z nas „tam” nie wejdzie. Dusza popełnia błędy i zapisuje się
energetycznie. Zdecydowana większość już „tam” nie wraca, bo dusza nasiąka czymś
innym i z każdym wcieleniem to się pogłębia – albo idzie ku Światłu albo ku
ciemności. Ostatecznie idzie w kanał Światła albo ciemności na rozbicie.
Dlatego sprawdzamy pod kątem wyjścia z tej planety czyśćcowej –
Alcatraz, by się tu nie rodzić.
Prawda o nas, jacy byliśmy „tam”, a nie ludzkie kryteria są podstawą
odczytów. Sprawdzać sianie strachem. Nie ma powrotu do Domu, dopóki nie wejdzie
się w Kanał Świętości. Swoimi wyborami energetycznymi sami otwieramy lub
zamykamy kanał. Nie Bóg po śmierci nas ocenia, ale my sami.
Co sprawia, że w odczytach mamy wyższe parametry? Odczytujemy siebie na
poziomie energetyki. Kiedy wspieramy się technika pomocniczą (Dziupla, Orin,
działanie Światłem), to obraz tego jest taki jak byśmy wytworzyli więcej tej energii,
ale to iluzja. Chodzi o to, byśmy mieli te parametry sami z siebie, bez technik
uważności (techniki pomagają nam to osiągnąć i przyzwyczajamy się do tego).
Odczytujemy nasze szanse na powrót do Domu, przekroczenie progu
rzeczywistości. My musimy patrzeć na siebie kryteriami tam obowiązującymi. Tam są
przestrzenie duchowe, a nie energetyczne, a Duch musi się Duszy pozbyć, bo Dusza
jest energetyczna (dopóki jest, choć jedna cząstka energetyczna nie można się do
Domu dostać). Dopóki nie ma uczuć jest źle. Emocje, myślenie energetyczne, czyli
takie typowo fizyczne jest dramatem.
Skala Poziomów Duchowych i Skala Zesłańca
– tu sprawdźmy gdzie jesteśmy i gdzie po śmierci pójdziemy.
- Budzący się – z iluzji, potęgi samego siebie i własnej doskonałości.
- Zmieniający się – dzięki temu buduje samego siebie, jak się zbuduje ze Światła
może wracać tam lub tu jako Posłany, jako ten, który pomoże znaleźć innym
drogę powrotu do Domu, tak jak Jezus. Widzenie powrotu oczami tamtego
świata – w EJ, EP – moc 0 - 0,5 to obszar dokonywania wyborów. Wahadełko
oddajemy Górze i patrzymy, co nam powiedzą – badamy oczami Góry.
- Poziomy siania strachu ……..% Szansa wyjścia stąd w ………% ?
Warto przysiąść, popracować nad sobą, by ten padół mieć za sobą, bo z Góry też
można dużo zrobić. Nie ma u nas kochania, bo jak można o kimś pomyśleć źle,
wysłać mu coś negatywnego. Nie oceniaj, bo nie wiesz. Znać prawdę to co innego.
W ocenie mamy negatywy, narzucanie woli, ograniczenia.
Generalnie nie mamy przerobionego pokochania, dlatego od następnego razu
czas będzie poświęcany na praktykę, na sceny, na budzenie, odwagę, kim byliśmy
musimy znowu być. Nie tylko mamy wrócić, ale i innych sprowadzić do Domu,
wskazać drogę do Domu zagubionym. Nasze uzdrawianie polega na tym byśmy sobie
przypomnieli jak to robiliśmy w tamtych stanach, bo tam tak jest.
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Odruch pierwotny – wreszcie nadszedł czas, by nauczyć się korzystać z pewnych
zalet duchowych. Możemy już budzić się chwilami w sobie, utrzymywać takie stany
byśmy skorzystali z tego, czym jest nasz Duch. Inaczej funkcjonujemy na poziomie
fizycznym, inaczej na duszebnym, energetycznym, a inaczej wpływamy na zmiany i
przewidujemy wszystko, gdy jesteśmy obudzeni w Duchu. Rzeczy duchowe są
nieuświadamiane. Na poziomie energetycznym kochamy, na fizycznym całujemy, ale
miłość na poziomie duchowym to uczucie, ono nie istnieje, ale uwzniośla, masz
skrzydła orła. Może się wycofać kochanie, uwznioślanie jest, to uczucie, jesteś
bogiem. Czymś takim samym jest głos wewnętrzny. Oni nazywają to odruchem
pierwotnym, coś, co cię prowadzi.
Intuicja jest na poziomie energetycznym, na poziomie duchowym jest odruch
pierwotny.
Są trzy tryby działania :
- na pijaka,
- na dzieciaka,
- na Boga
Co zrobić, by coś się stało.
To wszystko, co tu jest leci z poziomu Ojca Wszechrzeczy, czyli naszej najwyższej
cząstki duchowej, ono przekracza Ducha, to jest poziomu Ducha Całości, ale jest
ciągle nasza (cząstka).
Aniołowie nie istnieją, nigdy nie istnieli.
W przestrzeniach duchowych istnieje tylko i wyłącznie obraz, nie ma słów, nie ma
intencji, Duch jest wolny. Duch, który dokonał wyboru w jakimś prawie, nie musi
mieć intencji, bo on w tym prawie jest.
Intencje są, gdy się nie ma pewności, kim się jest. Jeśli wiem, że jestem
światłem albo ciemnością, to tym jestem, jestem sobą (nie ma intencji). Informacja
przekazywana jest obrazem, ale obraz musi być dostosowany do warunków, do
poziomu budzenia się umysłu, świadomości i jaźni. Na każdym z tych poziomów jest
inne widzenie tego świata. To jest w nas. Odwzorowaniem tego są mity, które my
sami tam potworzyliśmy.
Tworzy się Elfy – to istnienia, które są tworzone, nie rozwijają się, Anioły,
Niebo i inne sytuacje. To jest w nas, z tym przychodzimy. To jest między-galaktyczny
język obrazowy, przyjęty kod, dlatego to istnieje.
Anioł jest pewnym naszym pasmem duchowym, więc my rozmawiamy
sami ze sobą. Duch Całości i ten Młodzieniec, co wychodzi (Grota Lodowa) to ciągle
nasza najwyższa postać oprócz Boga tamtej strony, Boga-Twórcy i Ducha Świętego.,
które są elementami stamtąd płynącymi i wszystko tworzącymi. Reszta – Aniołowie,
Cherubini, Archaniołowie, Stwórca to ciągle my. My – tam, to istoty, które są też
Stwórcami tylko na niższym swym paśmie, tam gdzie wzrosły i tworzą, mają całe
światy, a w niższych pasmach jesteśmy zagubieni, popełniliśmy błędy.
Ciągle żyjemy iluzją, że My, to My - tutaj. Tymczasem istota ludzka jest
wielowymiarowa, w wielu miejscach, miejscach wielu duszach, wielu postaciach
ducha. My się w środku otwieramy na to nasze duchowe pasmo, My sami siebie
uzdrawiamy, to jest postać Chrystusa na poziomie Anioła. Jezus uzdrawiał na

634

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

poziomie Archanioła, ale w grę wchodziły Jego wyższe pasma, jeśli było trzeba. Świat
po drugiej stornie jest morzem twórczości. Tam, co zostało stworzone, zostaje, tam
nic nie ginie.
W Polsce będzie pierwszy kraj, piracko-wynalazczy. Kto ma jakiś wynalazek
umieści go w sieci, a inni będą mogli dokładać do swoje pomysły, – ale dzięki temu
powstaną cudowne, niespotykane dotąd rzeczy służące innym, i będzie to tanie,
dostępne dla wszystkich.
Wielu ludzi toczy odwieczną walkę między dobrem a złem, a ciemność - co
była, i dobro są ciągle w nim. Ciągle jest w nas mrok tylko spychamy to – stare
zwyczaje, nawyki. Dlatego istnieje ukryta komora w Czarnej Wieży, nasza
czarna skrzynka.
Sprawdź:
ile skrzynki w tobie jest, a poznasz prawdę, czemu jesteś pokrętny.
W sobie chcę widzieć światełko. Człowiek, w którym jest Światło widzi w
drugim tylko Światło – trzeba Światłem być, by w drugim Światło postrzegać.
- Mnóstwo osób z „naszych” pada, bo nie wie, o co chodzi.
Istnieją też istoty, które mają pasma Anioła i my czasami się z nimi spotykamy, ale to
nie jest nasze pasmo. Demony też w nas są (Demon i Anioł), bo to zawarte jest w
naszym Duchu Całości, on był po obydwu stronach i możemy to budzić, pytanie, co
chcemy budzić, Anioły czy Demony. O tym mówią skale: fałszywa energetyka,
fałszywa duchowość, itd. Aniołów jest tyle, ile chcemy, my też nimi jesteśmy, –
ale pokaż, ze nim jesteś, nie siej strachu, nie ograniczaj.
Jak korzystać z odruchu pierwotnego ( OP).
Mówiono zawsze o tym, by być dzieckiem. Jezus mówił – Bądźcie jako dzieci, a
odkryjecie swoją moc. Dziecko budzi się z odruchem pierwotnym, ale węzły
karmiczne i inne powodują, że musimy się uczyć na nowo. Dziecko kieruje się OP –
prawdą o sobie, jest ufne, a zabija się w nim duchowy atrybut (zakazy, nakazy), a
potem przychodzi strach - i OP zabity i trzeba się tego z powrotem nauczyć.
Tryb na dziecko – w nas budzi się dziecko, w pampersie, jesteśmy małym,
prawdziwym człowiekiem, zna nas cały świat – trzeba to odczuć, jego niezaradność,
nieporadność. Stać się dzieckiem. Wchodzimy w ten stan, w modlitwę i jako dziecko
załatwiamy sprawę, albo dajemy się prowadzić, bo może podpowie coś ważnego, na
co nie zwróciliśmy uwagi. Odzyskujemy to, co do nas należało. Dziecko tu łamie
zewnętrzne wartości systemu, dziecko czepia się i widzi tylko to, co jest korzystne. Z
drugiego człowieka wyłapie to, co jest w nim szlachetne, duchowe, bo natura
człowieka, gdy patrzy na niewinność, jest taka, że w przypadku dziecka może sobie
pozwolić na to, by być prawdziwym człowiekiem. Dziecko wychwytuje z tych osób to,
co najlepsze. W tym trybie rośnie nowa zaradność życiowa, pokazują jak
rzeczywistość wygląda i co masz zrobić. W tym trybie budzisz Moc Duchową i jak
zrobisz to, co ci pokazują, co widzisz własnymi oczyma, już kształtujesz
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przeznaczenie.
Dzięki temu powoli stajemy się tacy, jacy byliśmy jako dzieci, a przy okazji
uczymy się czuć to, czym jest OP. Nagle w drugim człowieku widzimy to, co widzi
dziecko – przyjaciela, pomoc i to jest czyste.
Załatwianie sprawy w urzędzie – urzędnicy też czekają na to, by przyszedł ktoś
uśmiechnięty, wesoły, ci ludzie wreszcie nie są systemowi. Dziecko łamie system i
znika nasz lęk. Dziecko pokazuje oczywistość, problemy są nie nasze tylko chore,
systemowe – baw się i nie przejmuj się tym.
W miarę życia traci się nasza duchowa pierwotna natura, wytracamy ją z
każdym fałszem, uderzeniem systemu. A nasza moc tylko tam jest ukryta. Musimy to
zrozumieć. Mamy cały czas być dziećmi.
Tryb na pijaka – ma inny charakter i odnosi się do innej części naszej
natury, ale tak samo jest odruchem pierwotnym. Wchodzimy w stan totalnego upicia
(w wyobraźni, w modlitwie). Cały świat o nas wie – media, przyroda itd. , każdy nas
zna. Musimy wejść w ten stan i go odczuć. Albo idziemy załatwiać swoje sprawy albo
dajemy się prowadzić, to ta sama pula nagród duchowych mimo różnicy w podejściu.
Odtwarzamy kolejny element duchowej doskonałości w sobie.
- Ten stan: uwalnia od leków energetycznych, pokazuje, żeby np. zmienić
postawę
- Nie patrz na to jak cię oceniają, to problem tych, co cię oceniają, wszystko
jedno, co o nas myślą inni, to ich sprawa, patrz na to oczami pijaka – rośnie
pewność działania
- tu też wzrasta zaradność życiowa, tu chodzi nie o to by czasem z tego
korzystać, ale by obudzić tę część naszej natury. Przypomnienie sobie tego
stanu uruchamia właściwe widzenie.
Lęki, napięcia są przyczyna nadwagi, a wejście w radość pozwala tracić wagę
W trybie „ na pijaka” łamiemy przeszkody w drugim człowieku, to tryb pewnej
komunikacji (mowa o pozytywnych pijakach), to otwarty port komunikacji, można się
ze wszystkimi porozumieć.
Tryb na Boga, – jeśli ktoś podlega mrokowi, czyli prawu tamtego świata, to
może tu odczuć potrzebę podporządkowania drugiego człowieka (uważać, jaki Bóg
się obudzi). Tu trzeba totalnie odczuć Boga w sobie (jest to trudne). Jako Bóg jestem
niezniszczalny, nie do tknięcia, mogę być niewidzialny, znika zagrożenie, nie istnieją
lęki. Zaczyna nam tu zależeć by się ludzie nie męczyli (nawet chcąc mi dołożyć), by
było Światło, by ich uzdrowić, ktoś jest ważniejszy niż ja.
Najważniejsze to odczuć wszystko–możliwość w tym trybie.
W tym trybie:
- odczuwa się, co tak nie dociera – Bóg istnieje wiecznie, jest cierpliwy
- jak jesteś mocniejszy, dajesz komuś iść pół kroku przed tobą (
współtworzenie, nie ma tarć).
- jak się nie skasuje umysłu, świadomość nie utrzyma wprowadzonych zmian.
- Bóg nic nie musi ( tego się uczymy) troski znikają.
- człowiek się nie liczy, liczy się tylko jego działanie, to, co wnosi po drugiej
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stronie, w Boskich przestrzeniach nie ma nas jak nic nie stworzymy – tylko,
co
będziemy tworzyć - Światło czy Ciemność
- nie ma tu żadnych ograniczeń, żadnych przeszkód w nas, jak dążymy do
jakichś celów, przeszkody są w nas, nie na zewnątrz i tu w tym trybie
możemy sobie pozwolić na normalność, na bycie stanem ( a to już jest)
- ograniczenia są na poziomie fizycznym, energetycznym, duchowym, a na
Boskim znika wszystko i drugi człowiek nie stanowi zagrożenia. Nagle
normalnie się żyje. To, co było nie należało do nas – umysł, programy.
Trzy postaci Ojca Wszechrzeczy są w nas zawarte.
- Pierwsza to ten Olbrzym, który trzyma kulę – swoje działanie, jeśli coś
zrobi, nie odwołuje tego.
- Druga to Młodzieniec, co z Niego wychodzi, jest pełen radości. On tylko
musi kochać ludzi
- Trzecia - Orzeł, co wylatuje – totalna wolność i niezależność. To wszystko
w nas jest.
Tam nie ma lęku, nie ma ograniczeń, jest tworzenie, a tu też jest proces na
poziomie duchowym, już jest i na poziomie energetycznym można go zapisać (jako
prawo, dążenie) i na poziomie ludzkim się przejawi, ale jak jesteśmy bogiem, w nas
to już jest, a my tylko utrzymujemy i to się przejawia. Wtedy taki ktoś, staje się
królem przestrzeni. Jezus urodził się jako Król Przestrzeni, a my musimy o to
zabiegać, by się na tym poziomie obudzić i każdy może.
Na początku trzeba wchodzić w tą modlitwę aż uda się to odczuć normalnie
funkcjonując. Odruch Pierwotny to coś, co na prowadzi ku nowemu.
Elementem
odruchu
pierwotnego
jest
coś,
co
Góra
nazywa
okomodowywaniem. Okomodowanie, czyli stan rozpoznawania przestrzeni, a
okodomowywanie to przejmowanie tej przestrzeni poprzez to, że odczuliśmy, że to
jest nasze miejsce. My mamy naturalną zdolność odnajdywania pasujących do nas
przestrzeni. Jak jesteśmy gdzieś, to czujemy czy to jest nasza przestrzeń, to może
być miejsce na wypoczynek, na dom, na spacer. „Poczujcie, co jest dla was, co was
wzmacnia, co jest radosne, to jest element odruchu pierwotnego”. Odczucie, że to
jest ten czas, ta chwila – to okomodowywanie. Korzystać z tego.
- Często mimo posiadania Dziupli nasz dom potrafi na nas negatywnie działać. My i
mieszkańcy tej przestrzeni potrafimy być producentem negatywnych wibracji, my
jesteśmy żywi. Ci, co mają ciało fizyczne wypromieniowują w przestrzeń to, co chcą.
To są nasze cząstki, choć niewidoczne. My mamy prawo się tam wypromieniowywać,
to nie będziemy tego zabijać.
Jak żyjemy lękami, wizją ataków, stresami, to się zapisuje. Dziupla tego nie
czyści. Dlatego powiedziano – modlitwa rano i wieczorem, raz dziennie
oczyszczanie. Jak nie mamy mocy, przez Dziuplę, albo sami czyścimy z żywych
cząstek. Dziupla nie chroni przed mrokiem w nas i który przez nas przechodzi.
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Sprawdzamy:
- na wahaczu: 50 % to wibracja nasza w tej chwili (inteligencja moja w tej chwili) a
jak wchodzę do domu, jaka wibracja i jaka inteligencja, maleje czy wzrasta ( może
być sianie strachu).
Jak otwieramy się na poziomie Ducha to wszystko przepromieniowujemy, ale zmiana
postawy (lęk, gniew) to likwiduje.
Zachwyt nad pięknem jest w nas (poziom fizyczny – podobanie, na poziomie
energetycznym – to nas kręci, ale zachwyt jest duchowy). Na poziomie duchowym
nie ma prawa własności, to, czym się zachwyciłam to mój obraz (może być
reprodukcja). Naszą przestrzeń można zmienić – kolory ścian, obrazy, wystrój, robić
to. To ma wywołać zachwyt. Najprostszą techniką można zmienić nasz dom w wielki
aktywator – tu nam chce się żyć, tu zdrowiejemy, radość, piękno, duchowe
uniesienie.
- Wszystkie nasze techniki, cokolwiek robimy, gdziekolwiek, myślimy, że jesteśmy
odbywają się po drugiej stronie tylko w jednym miejscu. Wspomnienie ze Zbrojowni
– nie ma tam broni, tylko jakieś dzidy, bo to widzenie było z poziomu fizycznego,
energia praktycznie nie istnieje, bo jak się działa z poziomu ducha to, co mogą
zrobić jak mnie nie ma, tylko trzeba być w tym stanie. Więc nawet energia tam nie
istnieje. Natomiast jak otwieramy kanał i zaczynamy działać, wszyscy się tam
znajdujemy, w Zbrojowni. To są elementy duchowe. Tak naprawdę to my obrazem
zmuszamy się do widzenia czegoś, bo przez to, że widzisz rośnie ci pewność. Tak
jak widzisz samego siebie, swoje pasmo anioła, to uruchamiasz coś w sobie. To
jest podpowiedź, by być na jakimś poziomie wibracji i na tym poziomie odczuć to,
cośmy już robili. Teraz pójdziemy w modlitwie do Zbrojowni. Zbrojownia to walka o
życie na każdym poziomie. Działanie w trybie na pijaka, na dzieciaka odbyło się w
Zbrojowni. To jedno nasze duchowe pasmo, to jest zdolność, pokazanie, co trzeba
robić. W Sztabie Dowodzenia tez tylko prosty stół i PBZ, nic więcej nie potrzeba.
My mamy tylko to odkryć, że to robimy.
Modlitwa:
Budzimy się w sobie, nie wchodzimy w tamte wymiary, my tam jesteśmy, bo
to jest Zbrojownia, to są koszary, to jest arena ćwiczeń, miejsce specjalnie do tego
przygotowane. W wyobraźni widzimy nas siedzących fizycznie. Nasza uwaga skupia
się na tej przestrzeni. Na czole powstaje płomień, jakby biała łza. Nasze głowy płoną
białym Światłem. My będziemy działać a jednocześnie w Zbrojowni działa jakaś nasza
cząstka duchowa oddzielnie i nie musimy widzieć, co ona robi. Będzie to forma
antydziałania w antydziałaniu, bo my chcieliśmy antydziałania, by coś się stało i z
poziomu duchowego działamy. Teraz robimy to samo z poziomu fizyczności. Teraz w
działaniu dotykamy fizyczną ręką i mówimy – to ma być zdrowe, to naprawione, …,
na poziomie fizycznym oddajemy człowieka Bogu, my ludzie fizyczni, wiedząc, że
duchem jesteśmy tam obudzeni całkowicie.
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Czyli każdy teraz działa na tego, kogo chce uzdrowić, bez włączania energii,
fizyczne ręce, fizyczne ciało jakby zabawa dwojga dzieci – patrz kolanko masz
zdrowe (w ten sposób działać). Odrzucić energię i wizję energii, fizyczne ręce i
fizyczne głowy. Czegokolwiek dotykamy to fizyczność do fizyczności, ale
wewnętrznym widzeniem. W domu praktykować, a efektem będzie taki transparent:
„ I o to powstali ci, co powstać nie zamierzali” ( próbowali).
Pokazują, że nasz Duch jednocześnie tam trenuje, z rąk lecą całe płomienie
tak gęste, że palą przestrzeń, zmiany niesamowite, choć my to tylko dotykaliśmy. To
techniczna modlitwa, coś się zapisało.
Wstęp do modlitwy.
Modlitwa kamienia na umysł, na świadomość. Jeśli wchodzimy poza próg, trzeba
odczuć Nicość. Do tego musimy wejść w stan, w którym nic nie istnieje. Gdy mówię o
odczuciu Nicości tzn. że odczuwam coś co jest w Nicości, ale gdy ma być „nic” czyli
nic nie ma, to wtedy dopiero włącza się postrzeganie siebie. Dopóki jakaś nasza
cząstka w energetyce i w myśli jest skierowana na zewnątrz, nie może człowiek w
pełni odczuć siebie. Można osiągnąć taki stan, w którym wszystko to, co jest w nas
jest wycofane. W świecie energetycznym jest non stop wymiana energii i można
sprawdzić, kto ile bierze i kto ile daje, Jezus dawał 90 %, tak jak jest w mocy
przekształceń.
Jeśli w Nicości uda się nam odczuć siebie, wtedy rozumiemy, ze jesteśmy
całym darem, że jesteśmy wszystkim i wtedy możemy w tej samotności być do
końca.
Jak wracamy do siebie, traktujemy drugiego człowieka nie jako dawcę energii,
bo jesteśmy pełni i nie musimy niczego żądać od niego. Ten stan nazywa się
samotnością naszą i tylko wtedy można się z drugim człowiekiem prawdziwie jednać,
bo nie ma tu zobowiązań, bo jesteśmy wszystkim, inne nie istnieje. Wtedy można
wypracować więcej pasm jednających i jednoczących z drugim człowiekiem. Mamy tu
takie pasma, które oddziałują bezpośrednio na powierzchowność energetyczną i
takie, które wnikają głęboko. Im więcej pasm jest w nas otwartych tym komunikacja
z drugim człowiekiem jest pełniejsza.
„Samotność jest darem, którym można otworzyć każde drzwi. Tylko ten nie
lęka się być samotny, kto odnalazł ścieżki łączące go ze wszystkim i wejścia do nich
zawarł w sobie.
Jak w was są 3 ścieżki to oznaczają łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
4 – precyzja w nawiązywaniu kontaktów,
5 – łączenie znajomości ( pełne i aktywne 5 przez nas nasi znajomi zostaną
połączeni w znajomości, jednoczą się ludzie podobni),
7 – to centrowanie znajomości we wspólnym ogniu miłości,
11 – miłości wzajemnej,
13 – centrowanie we wspólnym trwaniu, gdzie sama obecność jest
zwiastunem zespolenia na poz. duszy oraz wglądu na poziomu Ducha.
- Jezus zespolił w sobie 17 ścieżek jednocząc się z człowiekiem na poz. Ducha,
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dlatego, On odbierał całościowo człowieka (nie można było Go zwieść). Dla
Niego śmierć ciała nie miała znaczenia, bo integracja obejmowała ten obszar
całkowicie.
- Zeus centruje wejście w całość 30 ścieżkami panując totalnie nad ludzki
ciałem i duszą, odczuwając totalnie jedność na poz. ducha i radość ze
wspólnego trwania w Bogu. Zawsze, o ile odczuwa się taka potrzebę, można
odbić lustrzanie w człowieku stan jedności połączony o jeden poziom.
Przeciwwagą tej białej magii braterstwa jest Czarny Złom Mroku i siła
degradacji w PTP”, ( by kogoś rozkochać wystarczy rozbudzić w sobie miłość do tego
kogoś, – jeśli Góra popiera. Im miłość większa to tyle można wdrukować w drugiego
człowieka minus jeden poziom, prosić Górę o wsparcie). Jeśli aprobata Duszy
przekroczy 80 % to się staje, tu nie ma oszustwa, bo wszystko jest czytelne. Jak
przekracza się w poziomie kochania 9, 10 to osoba już nie musi dla nas istnieć, jest
tylko uczucie.
Wiedząc ile ścieżek mamy aktywnych, od razu zrozumiemy, dlaczego relacje z
ludźmi się układają lub nie. Przy ciemności jest inaczej, maja rozproszone pasma,
wygląda to jak mgła, czyli maja solidniejsze wejścia, rozpoznają się przez wszystko
(np. drzewa). Czują siebie, są uczeni tego od dziecka. Ludzie za dużo czasu
poświęcają na myślenie i nie łapią tego „poza”, co jest tam. Wejść w stan
niemyślenia, czyli najpierw zrezygnować z ciała (zamykam oczy i jestem „tam”),
potem zrezygnować z relacji, potem kasować myślenie (przestajemy żyć drugim
człowiekiem, światem i otwieramy się na przestrzeń duchową). Jak się uda wejść w
stan zanikania myśli, włącza się odczuwanie, to najwyższy stan, nie można go
przekroczyć. Dzisiaj wejdziemy w odczuwanie samotności przez wprowadzenie się w
stan, w którym wszystko ma zniknąć, ale trzeba to odczuć. Tak jest i już. Utrzymując
ten stan wejść w odczuwanie. Jak to się uda, to włącza się pełna wizja po tamtej
stronie spoza Miasta Rzeczywistości. Tam nie wejdziemy, ale to, co idzie jest
sterowane przez Najwyższe Siły. Chodzi o to byśmy wspólnie weszli w pewną
wibrację. Jeśli się to uda osiągnąć, to sprawdzimy w odczuciu tej samotności
odczucie wszystkości w sobie, to jest pierwszy raz odczucie siebie. Jak myślisz o kimś
innym to od razu czujesz jego obecność. Totalna ciemność, nie ma nic. Dać się
prowadzić swojemu Opiekunowi i sami siebie będziemy prowadzić. Odczuć
samotność.
Modlitwa
Ciemność, umysł wyłączony, nie ma nic. Jesteś tylko ty resztę zaczniesz tworzyć i
wtedy dopiero otwiera się ta najwyższa cząstka, wyższy poziom. Tu dopiero człowiek
może sobie spojrzeć w oczy. Pracujemy nad odczuciem tego, że wszystko zniknęło.
Nagle rozumie się, że nie potrzeba emocji, nie potrzeba o czymkolwiek myśleć, bo już
tego nie ma, rozumie się, ze można wreszcie wsłuchać się w samego siebie, bo tylko
my jesteśmy i umysł kieruje całą swoją potęgę, całą niezaprogramowaną czystość
właśnie na nas, służy poznaniu samego siebie. Odtwarza już tylko to, co jest prawdą,
ludzką doskonałość i w tym stanie będziemy ją poznawać. Jak będziemy słyszeć
dźwięki, możemy sobie przypomnieć o tym, że to jest jedynie zapis w naszym
umyśle, w pamięci tego, co było, ale już zniknęło. Boska bomba atomowa wysadziła

640

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

wszystko tylko czasem coś się w głowie słyszy, coś, co już nie istnieje. Mamy odczuć
prawdziwą samotność, tylko wtedy obudzimy się w Bogu.
Siedzimy w metalowej kuli, szerokiej i nigdy stąd nie wyjdziemy. Świat
zewnętrzny jeszcze istnieje w naszej wyobraźni, ale on już dla nas zniknął. Jesteśmy
tylko my w tej kuli po kres istnienia. Wtedy zaczyna się siebie słuchać. Skoro nie ma
już, o czym myśleć, bo nic nie istnieje, wtedy zaczynamy powoli wypełniać się tylko
własną obecnością. Nagle zaczyna się już czuć to, co jest niemożliwe do uchwycenia,
gdy cząstki zewnętrzne decydują o naszych wyborach i są w nas. Tu jesteśmy tylko
my. Nagle widać jak ciało oddycha. Taka para z mięśni, ze wszystkiego leci. Nagle
widać jak coś przeszywa serce, oprócz jego naturalnego rytmu. Ciało wydaje dziwne
odgłosy, dziwnie się rusza, dziwnie mówi.
Człowiek z przerażeniem konstatuje, ze nigdy siebie nie słuchał ciała. W tym
ruchu energii, w brzuchu może być wszystko bez żadnych emocji. Potem odkrywamy,
ze to wszystko, czego szukaliśmy na zewnątrz, było w nas tylko tłumione przez
potężniejsze, agresywniejsze kamienne energie. Jak się odczuje swoje ciało, siebie tu
siedzącego tu, w środku, okazuje się, że jest miłość, że jest piękno, ze jest odkrycie
wszystkiego, co jest duchowe, tu w nas. Nie musimy szukać na zewnątrz. Powoli
będzie się w nas budzić to, co jest najpiękniejsze w ciszy. Cisza – Piramida jest w
ciszy, tam powstał biały, żywy człowiek. Tu wszystko jest w nas. Obudźmy to, a
każdy z nas będzie samowystarczalny. Jak się kiedyś z tego wyjdzie, to będziemy dla
tego kogoś darem, obecnością. Wszystko w nas było napięte, tylko i wyłącznie przez
to, że cudze obecności w nas powodowały owe napięcie. Kiedy to zniknęło, to
wszystko się wypogadza, choroby ustępują, wszystko wraca do normy, ponieważ nic
nie zakłóca naturalnego mechanizmu obronnego, który nagle okazuje się być
naturalną funkcjonalnością, niczym więcej. Wreszcie najdrobniejsze cząstki, które
wszystko regulują, to Światełko, pojawia się w nas, pojawianie na zewnątrz i my
zaczynamy promieniować. Wszystko się w nas naprawia. Ręce stają się wielkie,
wielka kula Światła jest na dłoni i to jest naturalne, w to byliśmy wyposażeni, ale gdy
jest napięcie, gdy są obce energie w nas, to nie funkcjonuje. Jacy jesteśmy cudowni.
Wszystko zniknęło, my budzimy się, nasz Duch się budzi, nasza Dusza się budzi,
nasze ciało budzi się w prawdziwym rytmie życia.
Teraz przyszła wysoka Postać i bierze nas na zamarznięte jezioro, jest lód.
Boso ślizgamy się po lodzie, a jest na nim cienka warstwa śniegu, a to piłuje. On się
śmieje i zachęca nas do zabawy, ślizgania się. Nic się w stopy nie dzieje, tak jakby
nie można było naruszyć struktury skóry, nie powstaje temperatura, nie, bo
zewnętrze nie istnieje. Kiedy uświadomiliśmy sobie, że nasze ciało istnieje to, co
może w nie wejść?
Jesteśmy tylko my, reszta to funkcja samotnego boga (Boga), który może
kierować wizją jak chce. Niektórzy turlają się w śniegu, ktoś, po pokonaniu lęku,
tarza się w śniegu nago, wstaje potem i mówi „ Boże, ale zabawa” i wznosi się jak
rakieta do nieba. Czy to możliwe – znieś wszystkie ograniczenia, uwierz, że potrafisz
„ Pamiętaj, jesteś cząstką Boga, obudziłeś się tu, gdzie nic nie istnieje”. To, co
przyjęte jest za poprawne na tym poziomie może dla ciebie zniknąć. Uwierz, a stanie
się, trenuj potęgę samotności, a obudzisz się w Bogu. Bóg wszystko potrafi,
ponieważ jest tobą”.
Poziomów Mocy Chrystusowej nie ma w człowieku, natomiast Chrystusów jest
nieskończoność, grupują się na 19 poziomach odczuwania przez człowieka. Jezus był
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na 12 poziomie. Jeśli ktoś dostał kiedyś Koronę Cierniową to miał poziom 6, 8-my
poziom jest odczuciem przyjścia dla kalekich i chorych, dzięki czemu my wierząc w
to, że istnieje jakiś świat, gdzie jest ból i krzywda uruchamiamy w sobie Boskie
Światło by im pomagać, poziom 9-ty, to odsyłanie radosnych ku Światłu, a tam,
kiedy rzeczywistość się miesza, odczuwanie Boga w człowieku” ( przekaz).
Poziomów Chrystusa nie ma w człowieku, natomiast my możemy na pewnym
poziomie się obudzić, czyli im jesteśmy doskonalsi, tym bardziej odczuwamy i
bardziej korzystamy z naszej mocy. Tu, w samotności jesteśmy schyłku tej drogi.
Teraz przejawiło się u góry wielkie, bezosobowe Światło, wielkie niczym słońce
i promieniuje zewnętrznymi obwódkami. Teraz jesteśmy tylko my i to Światło. Oni
powtarzają „obróć się i idź, człowiek się obraca, nie ma jeszcze nic, ale wszystko z
mgły zaczyna się powoli wyłaniać i już wiemy, że tak naprawdę istniejemy tylko my i
nic więcej, a to, co jest przed nami –to gra, ten świat, ta rzeczywistość, to jest
powołane po to by nam było dobrze.
„ Masz dwie pochodnie w ręku, idź i nieś to Światło, tylko uważaj, by pochodnia w
jednym ręku nie przemieniła się w katorżniczy miecz”.
My możemy iść, możemy wybrać z tego świata to, co najlepsze – kupić w kiosku
gazetę lub go spalić, wybór należy do nas. Pokazują to tak - patrz człowieku, tak
naprawdę twoją przestrzeń wypełniają różne rzeczy: wspomnienia, krzywdy tych, o
których myślisz, taki chaos energetyczny, ale wybierz z tego to, co ci pasuje, bo i tak
przenikasz wszystko, bo to jest. Wybierz te fragmenty, które cię interesują, a o
innych zapomnij. Pamiętaj, Świetlana Rodzina kieruje się Światłem, wypełnia się
Światłem, kieruje się prawem duchowym. Potem zapomnij o innych. Nie musisz o
nich pamiętać. Jeśli będą to świetlani ludzie, oni ci krzywdy nie zrobią. Tu czujesz się
bezpieczny, tu już ich nie potrzebujesz. Nie lękasz się, wiesz ze są. Bez obaw możesz
spojrzeć na cały świat. Możesz przenieść się w miejsca, w które chcesz, doświadczać
cudu dotykania trawy, jedzenia zboża, smaków owoców, bo to jest cud. Jak się tym
nasycisz, spójrz do góry, popatrz jak jest pięknie i wtedy wiesz już, ze jesteś
wszystkim i wtedy już wiesz, że na każdym poziomie, który jest w tobie zawarty,
możesz się obudzić, ale w Boskiej Prawdzie, ponieważ jesteś tylko i wyłącznie ty, a
reszta to sen, dzięki któremu nie czujesz się taki samotny. Ale tylko w samotności,
jak jesteś potężny, funkcjonuje twoja moc. Nie pozwól jej niszczyć cudzymi
obecnościami. Do nieba wchodzi się pojedynczo. Nie można tu przyciągnąć żadnych
niewłaściwych energii.
Dopóki trzymani będziemy przez relacje, myślenie o człowieku przez
niskowibracyjne cząstki jednoczące nas ze światem, bram nieba nie przekroczymy. A
tutaj, tu gdzie na każdym poziomie istnieje Światło, istnieje też wyższa wibracja.
Wypełnijmy się nią, utrzymujmy ją, a nasza duchowa struktura stanie się czysta i
będziemy sami mogli odemknąć drzwi Świątyni Serca i iść korytarzem wprost do
Ducha Świętego.
„ Pamiętajcie, że na was czekamy” – głos z góry.
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Czyli już wiemy, że mamy być czyści, tylko świetlni i możemy swobodnie tam przejść.
Każda nasza cząstka fizyczna, energetyczna i duchowa musi być złączona w Świetle,
przenika się, bowiem do raju jak Światło, więc stańmy się w końcu tym Światłem.
W samotności wszystko zaczęło w nas poprawnie żyć, bo okazało się, że to nie
było trudne. My tylko nurkując w rzeczywistość stajemy się brudni, ponieważ
dokonujemy niewłaściwych wyborów. Możemy z tego zrezygnować, możemy być
czyści. Cała moja istota ma być czysta, promieniować na zewnątrz miłością,
jednością, darem pojednania, ponieważ to ja jestem wszystkim, gdy idę ku Bogu.
Amen.
Po modlitwie
Okazuje się, że jest mnóstwo funkcji, których nie znamy, a które przez cząstki
są tłumione i nagle, jak nic nie istnieje, nic nie działa, to wszystko to się budzi.
Wszystko w nas jest. Przed Światynią jest tak, że jak jesteś czysty, jasny (Zosia), to
drzwi Świątyni otwierają się same i biegniesz jak małe dziecko, czyste, niewinne. Na
lodzie pod stopami było Światło i nie czuło się lodu.
Zbyszek: interesuje mnie tylko uzdrawianie, oczyszczanie człowieka, tak by
likwidować całe zło, które jego łamało.
Jak obserwowało się ciało ( w modlitwie) lewa ręka był kulą Światła.
Jesteśmy wyposażeni w naturalny mechanizm obronny, czyli kopiowanie cudu, który
jest w nas, w innych by siłą działać. Wiemy, że to wszystko to jest Moc Całości, ale w
Bogu to jest wszystko zawarte. Można odczuć jak jesteśmy w Nim, to jest nauka
wszystkich pokoleń, wszystkich doświadczeń, a to On, Całość to On, my to On. Próba
zadziałania samemu wiedząc, że to wszystko to i tak Bóg. My, to cudowny element
wszystkiego. Trzeba złamać brak pewności, lęk, poprzez odczucie tego odcięcia.
Kiedy budzi się prawdziwa moc, okazuje się, że ta najpoważniejsza jest tak ulotna, że
tylko jakieś cząstki dobiegają z zewnątrz i od razu ją burzą. Dlatego przy uzdrawianiu
duchowym trzeba wchodzić w 12 poz., gdzie jesteśmy tylko w tamtych energiach, bo
my istnieć zaczynamy na poziomie, na którym nie jesteśmy zbrukani cudza
obecnością. Jak ktoś tu otworzy oczy to jest bardzo czysty.
Otwieramy się na poziomie naszej czystości i spróbujmy wtedy zobaczyć, jak
każdy z nas już uzdrawiał (pamięć tego cośmy robili, naturalna cecha, po drugiej
stronie każdy uzdrawiał). My tu działamy tak, jak „tam” działamy – to, co na dole to i
na Górze. My, święci po drugiej stronie i tu to samo. W samotności obudźmy pamięć
tego, co było. My musimy odczuć, jacy naprawdę jesteśmy.
Jak płynie od nas tylko jedna cząstka negatywna, to jest bomba atomowa, która
rozwala Duszę i Ducha czyniąc cię niewolnikiem cudzych energii.
Jak od ciebie popłynie Światło, (bo tylko ty istniejesz nie musisz wchodzić w
interakcje), wtedy budzi się twoja moc, budzisz się ty z pięknymi, świetlnymi rękami,
z magiczną głową, z magicznym sercem, z magiczną Boską Istotą zawartą w tobie.
Ta istota zawarta w tobie nosi twoje imię.
Tu nie ma posyłania energii. Tu mówią ”pozwól, by stał się cud”. Przecież ty
tylko jak Bóg pozwalasz, by w drugim człowieku stał się cud istnienia w Świetle, w
dobru, oddajesz go Bogu. Bóg się w nim budzi. Masz prawo na tym poz. do tych
działań.
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Nie wysyłaj energii, bo to jest niepotrzebne, to tu nie istnieje, pozwól zaistnieć
cudowi. Obudź Boga w drugim człowieku, odwdzięczy się tym samym innej naszej
cząstce, bo w Bogu wszystko jest jednością.
Zbyszek: I zaczynam kochać tę cząstkę, na którą ta osoba będzie działać, to będzie
znów obudzony w Świetle drugi nasz brat nie zepchnięty przez niewłaściwe wybory w
otchłań Tartaru(?). Od dziś zaczniemy być siewcami Światłości. To są pierwsze
pasma Światłości. Zaczyna się gra na wyższym poziomie, a to jest stałe połączenie ze
stałymi procesami. Na tym poziomie jak podłączasz człowieka, non stop jest
uzdrawiany, czyszczony, utrzymywany i łamane są w nim niewłaściwe procesy.
Nasze uzdrawianie po drugiej stronie trwa cały czas. Energie nie lecą.
Uruchomiony jest stan, to ciągle jest. Mamy zapis w głowie i cały czas leci. Jak
jesteśmy Światłem i jesteśmy z kimś to automatycznie go uzdrawiamy, nie możemy o
tym zapominać.
Cały czas będziemy teraz korzystnie działać, a nie tylko wtedy, gdy się
skupiamy, (trzeba być na luzie, w samotności).
Nie wolno zapominać o tym, by w czasie działania powiedzieć obrazem o tym,
co ma być. Bez obrazu nie da się tworzyć rzeczywistości, czyli myśl musi być.
- Tu jest mowa o naszych stanach, dzięki którym materializujemy, uzdrawiamy i
wpływamy na życie. To jedno i to samo, ale za każdym razem działa trochę inaczej.
Chodzi o to, by zrozumieć modlitwę – w Imię Ojca, Syna i DŚw. oraz w Imię Syna,
Ojca i DŚw.
Przekaz:
„Cały czas to, co robi kościół i system to oddzielenie człowieka od Boga wtedy, gdy
my tu działamy i się modlimy. Bóg po drugiej stronie robi dokładnie to samo tylko
odwrotnie – w Imię Syna, Ojca i DŚw. Jak się to odczuje to jak się uzdrawia kogoś,
to budzi się to w uzdrawianym i czuje się, jak się jest uzdrawianym przez samego
siebie (jest odwrócenie).
Synu, prawdy są niezmienne, w tym założeniu pociąg zawsze istnieje, a więc
jest w aktywnym bezruchu lub ruchu (kolejowy). Czy on stoi czy jedzie, on zawsze w
mniejszym lub większym stopniu oddziałuje na otoczenie. Stojąc zajmuje miejsce lub
skupia na sobie uwagę, jadąc efektywniej zmienia rzeczywistość. Wówczas jego
fizyczne ciśnienie wprowadza większe zmiany w materialnej rzeczywistości.
To samo jest z człowiekiem, człowiekiem, o którego sile działania decydują 3
czynniki:
- ciśnienie fizyczne, czyli materializujące
- ciśnienie energetyczne wymuszane siła woli
- ciśnienie duchowe, zależne od siły duchowej, w tym i siły promotora
czyli prowadzącego lub opiekuna, czyli istoty dozorującej. Jezus, jako Wtajemniczony
Mistrz wszystkie 3 składowe rozwinął na maxa na czas istnienia w ciele fizycznym.
Chcemy ci podpowiedzieć byś umiał w sobie rozdzielić 3 obszary, w których działasz
nieco inaczej. Sukcesy w życiu gwarantuje ci ciśnienie fizyczne i energetyczne, bo to
one za czasu ciała fizycznego kształtują przestrzeń życiową.
Wówczas duch pożeniony z siłą działania modyfikującą cele wynika z
uruchomienia na stałe świadomości, którą można nazwać roboczo wolą ducha lub
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duchowym płomieniem, ale o przeobrażeniu materii decyduje wyłącznie głębia
wejścia w ruch, co można nazwać parametrem ruchu. Tu owe wspomniane 3
parametry decydują o sukcesie we wprowadzaniu zmian.
Zrozumiałym jest, że działanie na poz. fizycznym jest bolesną inwazją, którą
wielu nazywa bolesnym dążeniem. Skuteczniejsze, ale przedłużone w czasie jest
działanie energetyczne, które łatwiej można zakłócić niż ruch na poziomie materii.
Jeszcze ulotniejszym, ale przenikliwszym jest działanie z poziomu Ducha, którego
zmiany rozwiewa nawet stan zwątpienia.
To, co robimy to dwie rzeczy: budzimy się na jak najwyższym poziomie i
uczymy się pewności, wszystkie te techniki to oszustwo na poziomie umysłu (jak z
Aniołami). To, co dzisiaj się stało jest trwałym zapisem – wiesz, że uruchomiłeś i że
cały czas leci. Jak odczujesz to w sobie, to już jest. Jedynie wejście z poziomu
odwróconego kryształu, by w człowieku modlił się Ojciec – w Imię Syna, Ojca i DŚw.
gwarantuje stałe utrzymanie działania. Ten, kto odważy się wypowiedzieć te słowa
już będzie czuł ich lustrzane odbicie, lecz dopiero połączenie tych wszystkich
elementów gwarantuje odnalezienie drogi do Strumienia Życia, w którym istnieje to,
co Jest. My popełnialiśmy błędy (to jest zdrowe, tamto jest zdrowe), bo bez
Strumienia Życia, bez Energii Zrodzenia była tylko makieta, to nie dostawało Duszy, a
Duszę każdej cząstce nadaje tylko Bóg, czyli jak nie było tego pasma to była jedynie
rekonstrukcja i ludzie energie uruchamiają, tylko bardziej DNA – zdrowienie.
„To Strumień Życia jest tajemnicą powołania świętości, a więc pochwały dla dzieła
Bożego jako takiego, a więc i sam jest tajemnicą, czymś w rodzaju masy plastycznej,
która choć doskonale czysta, dokładna i we wszystko wchodząca, potrafi wejść w
energetyczny obraz ludzkiej myśli i odwzorowań tego, co przenosi w niej Duch,
sprawca zmian, oaza wiedzy i symbol mądrości, (choć byliśmy w tym stanie, to
musimy obrazem powiedzieć, o co chodzi, obraz - uniwersalny język komunikacji we
wszechświecie). Wówczas poruszony dziewiczy Strumień Życia niczym plastelina
wykona wszystko to, co obrazem podpowie myśl o ile w jej tle działa niedostępna dla
umysłu i świadomości wiedza Całości, którą trącić ledwie potrafi ludzka jaźń. (My
musimy zaufać, wiedzieć, że nasze najwyższe cząstki gdzieś tam to robią tylko my nie
jesteśmy stanie tego załapać. Zaufać samemu sobie. W samotności zawarte są
wszystkie nasze sekrety, tam możemy idealnie się poznać i tam odczuć to nasze
„mogę”). Gdy tak się stanie, program właściwie zakoduje obraz w ruchu cząstek
Strumienia i to, co i tak jest zapisane, stanie się w doświadczeniu udziałem
człowieka. Oznacza to wprost, że człowiek w ogóle nie musi wiedzieć jak co zrobić,
zmienić, przekształcić, a to zrobi o ile jego duchowy parametr zakłada takie działanie
(my wszystko możemy, przynajmniej jak jesteśmy czyści) i w czasie działania mamy
(a mamy !) pootwierane kanały, więc działać możemy. Kiedyś na poziomie Stwórcy,
jak do tego poziomu dochodziliśmy to pojawiała się kometa i do komety dawało się
ludzi, to było otwarcie i uruchomienie pewności w uzdrawianiu, tu jest to z wyższego
poziomu, tu kodujemy się na – „działam i leci”).
Sprawdzaj, więc (mowa o parametrze duchowym)
jego poziom, a więc siłę, a dowiesz się co potrafisz i nie zapominaj, że duch
nigdy nie cofa swojej obietnicy, a więc swojego działania, nigdy bowiem kto daje i
odbiera… .
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(Dzisiaj jak zadziałam, nawet, gdy pomyślę, że może nie leci, to wiem, że i tak
leci, ale lepiej nie wątpić).
Dopóki nie jesteś trwale obecny w swoich wyższych wymiarach duchowych
możesz się wesprzeć techniką Białej Ręki zwanej przez was działaniem kwantowym,
którą to techniką kodujesz samego siebie na wyrzeźbieniu w strumieniu światła tego,
co chcesz, by ożyło lub w życie się włączyło (nie kodujemy kogoś tylko samego
siebie, odzyskujemy sposób działania po duchu, budujemy się znowu w Świetle,
odzyskujemy utracone). Dzięki temu można uzyskać niezłe wyniki począwszy od
częściowej materializacji, a skończywszy na niemal pełnej regeneracji organu.
Ale pamiętaj, że technika ta ma także swoje dno, gdyż potrafi zniszczyć DNA.
To właśnie w niej, w czarnym odbiciu poprzez magię i rytuał woodu niszczy ludzi na
poz. fizycznym i energetycznym (uważać na życzenia, my w tym stanie kochamy
wszystkich). „Twoje ręce nie są po to by działać, by wysyłać energie, ale to
odmykania przestrzeni (stanów zmian i to, co my robimy to otwieramy przestrzeń i z
poziomu Ducha wybieramy tylko to, co ma być).
Serce po to, by zakotwiczyć się w tych przestrzeniach, a umysł by je
programować. Lecz tylko twój Duch potrafi tak to w całości zespolić, by powstał w
twoim ciele ładunek nazwijmy to energetyczny, który swym potencjałem potrafi
wyrzeźbić to, co pieczęć obrazu w krysztale życia ujrzeć potrafi. Nie smuć się, gdy
coś ci nie wychodzi, nie raduj się, gdy wprowadzasz zmiany, bo nie poczujesz fali
duchowej, jaka pulsuje między tymi stanami (chodzi o równowagę energetyczna, nie
odbierać emocjonalnie, bo to niedojrzałość energetyczno – duchowa, człowiek
stabilny jest w ciszy, odczuwa zmiany bez wzruszeń). To wiew wiatru, którego nie
widać, który jednak gnie czubki drzew. Musisz odczuć ten delikatny ruch liścia na
Drzewie Życia, by echo początku świata odbiło się od ściany twojego obrazu
powołując namiastkę Bożego Strumienia. Nie bój się eksperymentować z tymi siłami
o ile za każdym razem będziesz do współpracy wzywać siły, jakie cię tworzą,
prowadzą i ciebie doświadczają. A gdy toniesz w morzu energii, owe mogą cię
zniszczyć, ale gdy prowadzi Cię głos wewnętrzny, to on, nie one, prowadzą Cię
właściwymi ścieżkami nie pozwalając, by został w tobie i innych naruszony żywy
płaszcz biologiczny i energetyczny.
Daj się całkowicie prowadzić swojemu Duchowi, a znajdziesz wśród wód
rozwiązanie, co do wszystkich swoich działań bez narażania się na skutki ruchu fal,
które przepływają przez ocean energetyczny od zawsze krusząc jego naturalny
spokój. (jak jesteśmy całkowicie duchowi, fale energet. nie przepływają), nie niszcząc
naszego działania ( jesteśmy ponad tym, ale już kiedyś kazali nam odczuć bicie
kosmicznego serca).
Gdy twoje twórcze działanie za długo trwa, gdy masz trudności z powołaniem
impulsu życia, na twoje dzieło nakłada się niszczące pasmo destrukcji osłabiając
skuteczność twoich zamysłów. ( Im dłużej działamy to słabnie wiara, wejść w stan –
jest zdrowy i już – to pewność zostaje zapisana, krótko, ale to poczuć i zrobić
działanie. Zaś samo przygotowanie do ostatecznego działania może się w czasie
rozwlekać, nabierać mocy, wchodzić w stan przygotowania, byle czuć, że już możesz,
ale zrób i skończ, to ma lecieć, nie wracamy myślą, to kodowanie siebie) lecz
uderzenie powinno zabrzmieć zgodnie z akordem Wszechrzeczy, który twoja dusza
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doskonale wyczuwa o ile nie zabija jej słyszenia echo fal destrukcji, które przed tobą
tworzyli inni (jak się otwieramy i odczuwamy w samotności to wypalamy to). Dopóki
tych fal nikt nie usunie, dopóty będą one zaburzać efekty twoich starań, raz
pozwalając ci osiągnąć oczekiwany wynik, to, kiedy indziej w podobnym przypadku
zwieść cię na manowce bez owocnych działań. A im więcej jest przestrzeni w danym
człowieku, echa różnorodnych zaburzeń, tym trudniej ci uchwycić martwy czas, jaki
powstaje między akordami bijącego kosmicznego serca. Dlatego łatwiej ci będzie,
gdy najpierw całość wyczyścisz z szumów destrukcyjnych fal.” (odczuwamy
doskonałość tak, żebyśmy byli tylko Światłem, Duch jest mądry, nasza moc działa w
tle.
Istnieje 6 gęstości nadrzędnych, 3 główne i 3 podstawowe.
Podstawowe oznacza, że są fundamentalne. Te podstawowe to siły przyciągania i
odpychania, moce kierunkowe nadające ruch oraz 3 moce zespalające, czyli łączące
gęstości, przez co może być ich złączenie.
Gęstości główne:
- pozorna, gdzie mimo jednolitości materiału można ciągle to rozłączyć
- całkowita, gdzie stapiają się one w jeden monolit, tu atomy łączą się z
zewnętrznymi orbitami w jednorodną strukturę
- Trzy pełne kiedy to powstaje nowa wolność przez sprzęgnięcie ze Światłem ( i my
mamy to robić). Tu może być:
- poziom wstępny, np. temperatura, poziom energet. np. energia ludzka lub fale
różnego rodzaju oraz duchowe przez uruchomienie sił duchowych i Boskich i całe
spektrum duchowego doświadczenia ( nas obchodzi pełne).
- Gęstości nadrzędne są warunkowane stanem emocjonalnym, energet. i
duchowym zawartym w wiązaniach ukrytych w DNA. Tutaj kamień jak i żywa materia
odczuwa całość we wspólnym ogniu doświadczenia, przez co różne jej cząstki mają
ze sobą wiele wspólnego tzn. wiele pozornie różnych elementów oddziałuje na siebie
korzystnie przez pokrewieństwo w DNA (kamień myśli - ma burzliwe życie
emocjonalne). Jeśli pasma ludzkie są w czymś zawarte na poziomie emocjonalnym,
podświadomy zapis poprzednich doświadczeń całości, na poziomie energetycznym
wzajemnie oddziałują na siebie wibracją i poziom duchowy, przez zespojenie w
pasmach twórczych wibracji, to obie te rzeczy silnie na siebie oddziałują. Dlatego
lubimy konkretne kamienie, miejsca i ludzi sadząc, że kochanie jest kierunkowane, a
nie w nas zawarte (tu odczytujemy – powiązanie karmiczne i my musimy ze sobą
być, a to pokrewieństwo duchowe, energetyczne, ale na poziomie egzystencjonalnym
nic się nie ukształtowało i to może być życie psa z kotem).
Jest 6
12345-

poziomów gęstości:
poz. luźny – niezaspokojony
poz. łączność energetyczna
poz. łączność duchowa
poz. łączność boska (tu zaczyna się zabawa)
poz. łączność stwórczo-twórczo-archetypowa
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My nie mamy stwarzać, my mamy odczuć tylko tworzenie. Na tym poziomie będąc
człowiekiem nie możemy tworzyć czegoś, czego obrazu nie mamy zakodowanego w
głowie, ale możemy uruchomić mechanizm tworzenia taki, jakbyśmy mogli tworzyć
coś, na co sami wpadliśmy, by istniało, by z tego, co jest zaistniało. Jak stwarzam,
to stwarzam coś, co już istnieje, czyli kopiuję, a jak tworzę to jest nowe (choć może
być dokładnie to samo). Odwołuję się do pewnych wzorców (archetypowe –
zakodowane). Ta łączność występuje jako fala, jako potrzeba istnieje już na poz. 3 i
4 (gdzie jest łączność Boska), ale tutaj wyrażająca się pełna kreacją, gdzie w akcie
stworzenia i tworzenia nowego archetypu, łączą się zgodnie wszystkie elementy
przez kanał duchowy.
6 – poz. łączność odbiciowa – odbicie obrazu w jednym krysztale, przez co zaczyna
on obowiązywać jako wzór nadrzędny we wszystkim, bowiem ów zapis
automatycznie pojawia się w całości (wszędzie tam, gdzie potrzeba tych zmian).
Tworzy go wola i siła duchowa (ów zapis, wola to nie „chcę”, a odczucie, że mogę,
bo wiem, że będzie), a poprzez zawarcie w całości, impuls – wybuch, co nadaje mu
życie, co go na trwale we wszystkich poziomach gęstości powołuje. Jak widzicie tak
jak i moce, tak i zespolenie ze wszystkimi elementami na poz. gęstości decyduje o
tym czy powstanie nowa, nierozerwalna wartość, czy też chwilowa zawiesina
oddziaływująca na całość jedynie na jakiś czas. Miłość jest jedną z fal łączenia
gęstości, ale bez wyraźnego udziału ducha nic trwałego ona ustawić nie może. Gdy
gaśnie, gdy ustaje, zanika ciśnienie tworzące. Gdy wspiera ją obraz tworzony przez
wolę pojawia się i pieczęć archetypu, co odbić nowe w starym potrafi. Ćwicz tę
sztukę nie zapominając o łagodności, co w sobie nawet niewyczuwalną emocje
kamienia zawiera. Tę prawdę odkryjesz w czasie obserwacji mogąc z niej uczynić
prawidłowość, która stanie się twoim orężem podczas modelowania nowego nawet w
tzw. materii nieożywionej.
„Idź i czyń swoja powinność” – to ma wiele poziomów.
Pierwsze - jak powinieneś to zrobić, to wiesz jak to zrobić, chwycić się tego
„powinienem” na poz. duchowym. Jest też powinność stricte duchowa – wiesz, że
musisz coś zrobić np. modlitwa. Jak ktoś zrozumie te gęstości i archetypy, to jest na
takim poziomie, że wie, po co tu zszedł – totalna radość z życia i wprowadzanie
zmian. Powinność to obowiązki, które na siebie przyjęliśmy, ale musimy odczuć ten
stan.
Kamienie można programować. Energetyka jest oszustwem, jeśli zapomina o
Chrystusie. ( Można zaprogramować obraz na radość, doniczkę, by kogoś w domu
naprawiła). Wszystko ma swoje wibracje.
Nie zatrzymywać się przy uzdrawianych, nie powtarzać uzdrawiania, nie
powtarzać tego samego, np. zdrowy - bo w tym utkniemy, załapmy to wreszcie, bo
wtedy ta powinność się budzi. W końcu dojdziemy do tego, że idziemy, a to samo się
zmienia, jak, u PBZ – to jest powinność.
Nie zatrzymywać się w drodze do tamy Ducha Świętego
Wyrachowanie, egoizm – niszczy ludzi.
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Zaufać głosowi wewnętrznemu. Chodzi o to, by ludzie łatwiej mogli się odnajdywać i
żeby sprawdzili, czym im grozi brak zmiany postawy ( ludzie myślą, ze są aniołami, a
czynią niegodziwości).
Przeszliśmy automatycznie, nawet o tym nie wiedząc, na zapisywanie w czasie
modlitw, a to pismo automatyczne.
Widzenie, pisanie automatyczne staje się dla nas naturalne, ale pamiętać: cokolwiek
Góra powie należy to robić !

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

649

Rusinowice 12-13 listopada 2011
Ludzie nas nie obchodzą – nie zazdroszczę, nie przejmuję się, ale oni istnieją,
są cudowni i to wystarcza. Oni są. Wtedy człowiek postrzega swoje wady i zalety i
może nad sobą panować. To nie chłód dla ludzi.
- Każdy z nas może być tylko i wyłącznie mistrzem swojego życia.
- Uczciwość obowiązuje każdego od poz. 9 przepracowanego w całości. Już trzeba
wchodzić w tę uczciwość, a do tego trzeba wchodzić w radość. Jak włącza się świat
to prawdy i zapisy w nas zaczynają wychodzić.
- Pracy nie zaczynamy od jutra, ale od teraz.
11.11.11 to jest Dzień Człowieka – Człowieczeństwa. Tego nigdy na tej planecie nie
było (mowa o tej cywilizacji). Dlatego pomyśleć o człowieczeństwie i co to znaczy
być człowiekiem.
- Człowiek – istota wspaniała, taka istota nie krzywdzi.
- My wzrastamy dla siebie, nie dla innych. Co nas inni obchodzą. Dopiero, gdy
współtworzymy, braterstwo jest aktywne, to po Duchu my mamy się łączyć.
- Sprawiedliwość Boża (Spr. Boża) zgodna jest z Hammurabim- „oko za oko…” .
Przekręt Szatana - oni nas mogą niszczyć, my nie. Wtedy po śmierci mi powiedzą „
byłaś głupia (bo pozwoliłaś) i ucz się odpowiedzialności. Spr. Boża po Duchu jest
„oko za oko…”, bo wtedy się nauczy i nie będzie krzywdził, bo ratuje się duszę, by
więcej zła nie czyniła. Jezus atakował zło, które przez ludzi szło, chroni się siebie i
innych, ale do tego trzeba być samemu doskonałym, czystym. Spr. Boża zaczyna się
na najwyższym poziomie, jej zrozumienie.
- Od 6 dopiero zaczyna się światłość i nie można spaść niżej.
Przekaz:
W związku z tym poruszane będą 2 rzeczy:
- jak my funkcjonujemy, to ciągle nie wiemy, czym jest ciało, bo jako Dusza jesteśmy
wypełnieni; cośmy przeżyli wszystko to jest w nas zapisane. To, co my robimy w tym
życiu to zapis wszystkiego, to, co z poprzednich wcieleń - to tylko ogólna tendencja.
Schodząc tutaj mamy boleśnie utrwalone to, że wcześniej zapisano i w życiu
wpływa to na naszą obecną postawę, czyli nasze wypełnienia, mówią o ogólnym
charakterze tendencji energetycznej, takiego a nie innego reagowania w konkretnych
sytuacjach. My musimy powiedzieć jak funkcjonuje to nasze całe, rozległe ciało. Oni
nazywają to ciałem mizogenicznym, to jest wyższy poziom. Ten poziom to jest
obecność (to nasze kajdany).
Niższy poziom to jest życie relacjami z drugim człowiekiem, a dopóki tym żyję,
to nie mogę żyć obecnością tego człowieka, czyli od poziomu 6 wzwyż. Jak przejdę
relacje, zaczynam żyć obecnością. Dopiero po zaliczeniu tego poziomu będzie można
żyć światem, a jak to przerobimy, dopiero zaczyna się żyć sobą i ideą, a tu otwiera
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się to, z czym przyszliśmy, nasz prawdziwy, indywidualny zapis, bo on zawsze jest
związany z „tamtą” stroną i Bogiem.
- Komunikacja z Bogiem, formy prezentowania pewnych danych i kiedy wolno, a
kiedy nie, mówić o pewnych rzeczach – nie głosić w pracy (można ją stracić) , w
rodzinie. Stłumić w sobie głód autorytetu, nauczyć się cierpliwości. Nie ma
przyspieszania, nie głosimy o tych prawdach, tylko najpierw przerabia się, by być
czystym, a kwestie duchowe przyjdą, gdy najpierw przykładem pociągniemy.
Bóg wychodzi i tylko proponuje i tego musimy się nauczyć w PWW.
Propozycja jest uczciwa, a nie osaczanie, udawanie, sztuczki. Nie gadam o
czymś, czego nie przerobiłam. Pracować nad sobą, jeśli chcemy stąd wyjść – wiem ,
że jestem cały czas obserwowany. Trzeba kochać Boga, chcieć z Nim być w słowie,
myśli i czynie, być uczciwym w stosunku do drugiego człowieka i go nie krzywdzić.
Ma być modlitwa i bycie tu i teraz. Nie ma odwagi, nie ma miłości, nie ma drogi
do Boga. Na spotkaniach tylko podpowiadać. Mrok w człowieku to gnój energet. Nie
oszukujmy się, tylko pracujmy. Robić to, co mówi Góra.
„Komunikacja z Bogiem jest możliwa tylko wówczas, gdy mądrość DŚw. wypełni
umysł oddając go zawsze w niewolę świadomości pod dyktando Jaźni (świadomość
to czysty umysł, jaźń to czysta świadomość, umysł jest programowany - zawsze. Gdy
posługujemy się umysłem, to jest oddziaływanie moralności. Umysł ściąga, bo to są
energie, najczęściej obecności innych istot, a więc tak się wydźwignąć by z umysłu
nie korzystać). Ten, kto Boga ujrzy i zapragnie wypełnić Jego wolę, ten na wskroś
pojmie, iż jedynym otwarciem portu komunikacyjnego na Boga jest całkowite
wyzbycie się anonimowości w myśleniu, w słowie i czynie (gdy jestem uczciwy,
jestem poprawny to nie muszę się ukrywać. Jak nie muszę się ukrywać to jestem
szczery, nie trzeba kłamać, obciążać się. W Duchu nie ma kłamstwa, tylko
niedopowiedzenia), ale tylko ten na taki krok się zdobędzie, co odczuje w sobie
duchową powinność w byciu mądrym, dobrym i aktywnym. Tylko umysł takiego
pobożnego człowieka jest w stanie kreować rzeczywistość w zgodzie z wolą Pana.
Taki człowiek nie ma przed drugim człowiekiem, światem i Bogiem nic do ukrycia,
bowiem wszystko, co tworzy, wzmacnia ten świat spiralą Boskiej Kreacji. On niczego
się wstydzić nie musi, nic nie ukrywa, nic, co godziłoby w szczęście drugiego
człowieka. Żyjąc ponad relacjami innych ludzi (ponad uzależniającym od nich
strachem) człowiek taki otwarcie podąża nurtem zmian, jaki prowadzi go na wyżyny
duchowej i energet. wolności (jak jesteś uczciwy, nic nie musisz – odczucie wolności)
przez to nie wiążesz się z człowiekiem, jego obecność nie żyje w tobie, a ty nie żyjesz
w nim. (Popełnisz błąd – przyznasz się do tego, w ten sposób nabiera się powoli
zaufania tego się nauczyć, bo nie ma innego portu komunikacyjnego do rozmowy z
Bogiem).
Spirala Boskiej kreacji ma 2 końce: jeden uśmierca prawdę o pochodzeniu
człowieka, drugi ja w nim wzbudza, trzeci i czwarty mówi o zabijaniu i narodzinach,
narodzinach piąty o śmierci i zmartwychwstaniu. Nikt, kto nie zaliczy poziomu 6 (a na
5 –tym poz. zamknięta kreacja, to stricte Jezusowy poziom to 6) otwartej kreacji nie
może duchowo zadać śmierci bądź przywrócić do życia, a ten, kto wejdzie w ten
obszar na zawsze w nim zostanie jako Mały Twórca w przestrzeni stworzonej, (czyli
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w tej, do której mamy dostęp jak jesteś czysty to tworzysz coś nowego, siebie w
przestrzeń, ty stajesz się tą przestrzenią).”
Skala :
-6----5----4----3----2----1----0----1----2----3----4----5----6
„0” – to martwa iluzja, ludzie wiedzą, że wiele mogą, ale tylko na poz. fizycznym
+1 – niedorozwój, wiesz, że, możesz wiedzieć, ale wolisz niewiedzę w starych
schematach (stare wypełnienia domagają się trwania przy tym co jest, człowiek
fiz. lubi niezmienność, trwanie, Duch jest zmienny, kreacja a nie schematy).
+2 – fizyczność, modlitwa, są tu już pewne zmiany, ale na poz. podstawowej
energetyki, choć ten poziom i tak pozwala innym pomóc zapaść się w sen
spokojnego człowieka (zna spokojny sen ten kto nie boi się prawdy), a to
możemy zbudować z czystości w myśli, słowie i czynie.
+3 – już wzmacniasz swoją wolą ludzkie Dusze ( swoją obecnością oczyszczasz,
naprowadzasz itd. )
+4 – uzdrawiasz ciało i wzmacniasz duszę w najwyższych jej obszarach
+5 – uzdrowi dusze i ciało
-1 – symulacja rozwiązań duchowych pałą fizyczną (jeśli nie ma możliwości
zastosujesz agresję albo uderzenie fizyczne), gra pozorów
-2 – osaczasz innych udając zbawiciela, możesz pięknie mówić o Bogu karząc za to
sobie płacić, ale do Niego nie prowadzisz, bo ogłupiasz taranując wolne ludzkie
wybory i przywiązując do swej silnej wizji, system
-3 – zabijasz ludzkie dusze samą przestrzenia swoich wyrodnych duchowo celów
-4 – potęgą swej czarnej osoby oddzielasz człowieka od ducha raz na zawsze,
nazywamy to ucinaniem duchowego korzenia
-5 – całkowicie podporządkowujesz sobie ludzką istotę w fizycznym ciele z poziomu
umysłu (a więc system to jest twoja siła, siła twoich przekonywań), tu już nie
musisz stosować fizycznego zamordyzmu.
Przy komunikacji z Bogiem, kiedy stajemy się czyści w myśli, słowie i czynie,
możemy iść do Boga (+) lub w (-) , i tu i tu jest coraz większy wpływ na ludzi. Nasza
postawa wdrukowuje się w ludzi „ ale ten kto wejdzie ponad te przestrzenie
całkowicie zapanuje nad drugim człowiekiem”.
Na poziomie – 6 zabijesz duszę i przejmiesz władzę nad ciałem (tak robią
magowie). Na poz. + 6 powołasz z martwych, bo Duch jego będzie obudzony w Panu
(poz. Jezusa).
Sprawdzaj:
w ilu % jesteś w Panu obudzony,
a potem w ilu % jest owo obudzenie aktywne.

652

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Tu nie tylko stan Ducha i Duszy decyduje o wypełnieniu Boskim Ciałem, ale
stan fizyczny ciała. Chore i słabe nie sprosta zadaniu i stanie się ograniczeniem dla
spływu Boskich emanacji w twoim działaniu (każda negatywna wibracja niszczy ciało
fizyczne).
Pamiętaj, każda myśl, każde słowo, każdy czyn, którego się wstydzisz, Który
ukrywasz, zrywa komunikację z Bogiem. Gdy wszystko poprawnie funkcjonuje, gdy
czujesz pasje z bycia obudzonym w żywym ciele wtedy sam Boga zapraszasz do
wspólnego tańca nadziei dla innych ograniczając ich ślepotę, (czyli iluzję i
ignorancję), ale dopóki nie unosi się radość z bycia żywym i pomocnym dotąd nie
jesteś chętny swej czystej, duchowej naturze, dotąd będziesz używał słów ich nie
rozumiejąc (będąc czystym w myśli, słowie i czynie mówmy tylko to, co rozumiemy,
jeśli tylko pojmujemy to mówimy – prawdopodobnie, słyszeliśmy itd.) Wtedy
będziesz się wywyższał wskazując pobożność, będziesz siebie głosił udając mowę o
innych, będziesz opisywał cuda wpisując je w swoje ramy, aż w końcu uwierzysz w
to, że jesteś Bogiem i wtedy zamilkniesz udając moc, by nie zdradzić prawdy o swojej
niedoskonałości, (najwyższym poziomem znieprawienia lub obudzenia jest cisza, kto
jest w prawdzie – milczy).
Nie wstydź się niej ( tej niedoskonałości) i nie ukrywaj jej a szybko dojrzysz
jak całość w sobie jeszcze bardziej udoskonalisz, a gdy to w końcu zrobisz,
zamilkniesz w sobie jako aktywna ludzka doskonałość, która samą siebie wspiera i
promować wciąż będzie.
Poszukujący prawdy ją dostrzeże i z niej skorzysta, zaś wróg czystości i Słowa
Bożego do końca życia nie przestanie przeczyć jej na wszystkie sposoby, ale ten
rozdział życia drugiego człowieka ciebie nie będzie dotyczył (złemu zawiązać moc by
czynił mniej zła).
Sprawdzaj:
- W ilu % żyjesz potrzebą bólu egzystencjonalnego, wiecznej walki o
harmonię i potrzeba wzmacniania bólu u innej..
- W ilu % żyjesz potrzeba bycia w oświetlonej radości ( te prawdy,
które wyznajesz mówią, czym się wypełniasz).
Nadaj Słowu Bożemu jakiekolwiek inne znaczenie, a nie będzie to stan należny
Duchowi, a tylko zwodzenie ludzkiego umysłu programami, który urwał się z uwięzi
świadomości i stworzył wspólne tło egzystencjonalnej poprawności nadając Boskim
Słowom szatańskie odniesienia, (jeśli czegoś nie doświadczył, nie mów tak, jakbyś
owo doświadczenie zaliczył, my musimy być uczciwi, nie stwarzajmy zwodniczych
konstrukcji, by usprawiedliwić swoje oszustwo i zachować maskową twarz). Spójrz
jak to wygląda, gdy ktoś doskonalszy od ciebie zaczyna z nami (Oni mówią)
rozmawiać. Czyż nie jest to powód do radości, czyż nie powinna się w tobie rozbudzić
nadzieja na doświadczanie tego samego ? (rozmowa z Nimi może być pomocą,
wskazówką dla innych, być szczerym to krok do przodu, gdy czegoś się nie rozumie
tylko udaje to wpada się w pułapkę). A w tobie pojawia się niechęć do takich ludzi,
odraza i wrogość, co przeczy zdrowemu rozsądkowi (nie udawać, że się nie wie, bo
to głód autorytetu, powiedzieć, że zaczęliśmy posługiwać się techniką, a nie udawać,
że się wie jakby się było w totalnym doświadczeniu).
Dlaczego tak się z tobą dzieje, dlaczego miast korzystać ze wskazówek
wolnych duchowo ludzi , którzy cię rozumieją i kochają, zabijasz ich w sobie i jeszcze
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mocniej akcentujesz w sobie kościelną obecność, bo tam (w tym schemacie) możesz
ukryć prawdę o sobie i o tym jak myślisz o drugim człowieku i co mu robisz
(oszukujesz), a przecież i tam mówią o tym, że Bóg wszystko widzi, to czemu
wierzysz, że nikt się o tym nie dowie? Bóg kocha wszystkie swoje dzieci i jest
sprawiedliwy i to On sprawi, że prawda o twoich błędach dotrze do uszu tych,
których krzywdzisz (wprowadzasz w błąd, bo mówisz o rzeczach, których nie
doświadczasz, a to grzech) i zapewniamy cię, że krzywdy będziesz musiał naprawić,
że akt duchowej skruchy i płatne słowo o odpuszczeniu grzechów niczego tu nie
zmieni (nawet jak coś zaliczysz w skrusze, to niczego nie zmieni, bo inni ciągle wierzą
w Twoje słowa). Dlaczego twoja historia słów jest tak różna od Boskiej schematyki?
Czyżbyś grał nie Jego kartami? Jeśli nie, to wyznaj publicznie swoje grzechy i potem
też wyznawaj (jak jesteś czysty i idziesz ku Bogu to czy masz coś do ukrycia? I potem też
wyznawaj - bo nie jesteś doskonały), by zmusić się ze wstydu do pracy nad sobą, a
przyjdzie dzień, gdy zamilkniesz na zawsze (i wtedy dopiero jest dzień spokojnego
człowieka). Źle, jeśli tylko jedna krótka myśl uszczknie coś z miłości, dobra i wolności
drugiego człowieka, tym samym się od niego odcinając, więc odwracając się od
Boga. Tym sam zabijesz w sobie możliwość głoszenia Słowa Bożego.
I wtedy tę ciszę wypełni Słowo Boże, które ma tylko jedno znaczenie wspólne istnienie w miłości, dobru i wolności (cisza musi przyjść, żeby Słowo Boże
usłyszeć. Jesteśmy uzależnieni od innych ludzi, bo nie pracujemy nad sobą i nie ma ciszy),
Pamiętaj:

kto mówi o sobie - sobą żyje,
kto mówi o innych - sobą w nich żyje,
kto mówi o Bogu - Bogiem żyje, ale go nie doświadcza.

Zawsze, gdy jesteś w sobie, w innych i w Bogu prawdziwie to milczysz, bo głos
obudziłby umysł zabijając odczuwanie całości (Żyj, tylko żyj, a Słowo Boże mocą
wszystkich wypełni cię, spłynie na świat twoimi myślami, słowami, czynami niszcząc
mrok w odciętych od światła twoich braciach i siostrach).
Słowo Boże może głosić tylko Uświęcony, przekazywać Święty, a ludzie tylko w
milczeniu mogą naśladować je, co najwyżej innym podając właściwy adres, (Słowo
Boże to prawda, a tę można głosić tylko, gdy jej się doświadcza). Nawet bycie w
świetle nie upoważnia do naprowadzania innych na drogę duchowego budzenia się,
gdyż nieumiejętne naprowadzanie bez podstawy doświadczenia zawsze zostanie
rozpoznane przez umysły ludzi szukających głosu Bożego i wyszydzeni
(doświadczenie wiąże się z otwarciem treści, a więc świadomość była włączona).
Budzeni w świetle mogą o tych sprawach rozprawiać jedynie we własnym
gronie i nigdy nie wolno im ukazywać tych prawd przed innymi własnym słowem,
bowiem mogą swoim brakiem doświadczenia zamknąć serca i umysły nauczonych na
Głos Boży płynący (u świętych i nauczonych. Naprowadzać, a nie twierdzić. Nie wiesz nie
mów).

Niestety krzewiciele Słowa Bożego przez swój brak doświadczenia niszczą
pracę świętych i nauczonych, głodem mocy i autorytetu przypisując sobie głos Boży,
a więc poznania stanów i przestrzeni, o których co ledwie się dowiedzieli. Mówią o
kochaniu żywiąc do ludzi nienawiść, mówią o dobru i mądrości ustawiając to pod
czerpanie osobistych korzyści, głoszą tezę o cudzie wybaczania, samemu świat
oskarżając o swoje nieszczęścia. Tacy ludzie nie mogą być drogą i prawdą dla innych,
bo słabych wykorzystują, a silniejszych odtrącą od tych, co Słowo Boże głoszą.
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Powtarzamy, więc jeszcze raz bez podawania przykładów, by nikt nie ważył się
głosić prawd bez ich zrozumienia i prosimy tego stanowiska nie mieszać ze
słownictwem szukających prawd w doświadczaniu, którzy otwarcie mówią o dążeniu
do Słowa Bożego, bo to jest właściwa postawa u każdego budzącego się z iluzji
człowieka i wtedy stanie się naprowadzającym na Słowo Boże i zyska nasze uznanie i
wsparcie. Głoszenie Słowa Bożego i jego przekazywanie (zaakcentowanie własnego
doświadczenia, sukcesów i porażek) jak i naprowadzanie na Słowo Boże jest
chwalebną i wielce potrzebna postawą w tym czasie, (ale uczciwość ma być).
Wszelkie inne odsłony są udawaniem doskonałości pod maską ludzkiego
upadku i znieprawienia i muszą być przez was natychmiast demaskowane i dławione
w zarodku. Uczcie się tej sztuki, a szybko ją rozwiniecie z pożytkiem dla siebie, dla
innych i dla spoglądającego na was Ojca. Głoszenie Słowa Bożego jest darem dla
tych, którzy Słowo Boże przyjęli i się w nim wyrazili (idzie o dodatkowe wsparcie
treści, przychodzą przewodnicy itd.)
Musimy stać się spokojnym człowiekiem i nie kłamać – nie można być
obudzonym w duchu jak się kłamie i nie jest się czystym w myśli, słowie i
czynie, odnajdującym się w prawdzie.
Obecności – my żyjemy w kimś i ktoś żyje w nas.
Jak myślę o kimś to się nim wypełniam, oni we mnie wchodzą, albo ja w nich, zależy
to od energetyki. Jeśli w PWW to ja nimi żyję, jeśli w PTP to ja w nich jestem.
Istota ludzka to energetyka. Ja – to wszystko to, co mnie wypełniało przez całe życie,
moja obecność w innych we mnie.
Sprawdzać:
– w ilu % nie jestem sobą?
Obecność tych, o których myślisz i tych, którzy są w tobie, ściągają cię w dół,
to uzależnienie od dziecka. Jeśli kochamy dziecko, to jest wolne od naszej obecności
w nim. My się wyprzedajemy, słabi uzależniają się od innych – praca, korzyści.
Ci ludzie, którym się wyprzedaliśmy, są nas i mogą nas zapomnieć, ale są w
nas. Wszystko, co mnie kształtowało przez całe życie powoduje moje zachowania w
konkretnych sytuacjach.
Sprawdzać:
W ilu % są we mnie obecności innych (bez akcentowania).
Obecności nie zablokujemy, to zostaje do końca. Jest tylko jeden sposób –
wzrost energetyczny ponad tych, w których jesteśmy obecni, którym się
wyprzedaliśmy i którzy są w nas, ponad ten poziom, wtedy ściągam wszystkie swoje
cząstki, ale trzeba wzrosnąć ponad to, co czyni nas słabymi. Nigdy ta obecność nie
zniknie. Jezus był sobą, nie miał w sobie obecności.
Nie wypełniać dzieci obecnościami.
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„Człowiek mizogeniczny – każdy z nas jest wyposażony w mechanizm
upodabniający go do środowiska, do otoczenia, do wspólnej przestrzeni życiowej i
dzięki temu, wszelkie osobnicze anomalie są tuszowane i to, co w określonym czasie
zostaje uznane za niewłaściwe staje się rzeczą aprobowaną a nawet pożądaną. W
ten sposób charakter ludzki, ludzkie upodobania jak i odstająca od norm ludzka
fizyczność przestaje być obciążeniem dla umysłu pozwalając wpasować się w
sztywne ramy społecznej akceptacji. Proces ten ma jednak swoje wady, gdyż wiąże
odstających od norm ludzi a mechanizmem adaptacyjnym, którego utrzymanie
pochłania czas i środki. Najgorzej jest wówczas, gdy ludzkie słabości wzmacnia brak
wiary w siebie i strach. Wówczas adaptacja nabiera charakteru otamowującego
czyste, pierwotne parametry duszy i wiąże z sobą umysł na stałe, przez to człowiek
zostaje wypełniony miejscami, zdarzeniami i ludźmi, którzy w przestrzeni utrzymują
nowe, mizogeniczne ciało. To do tego stopnia potrafi uzależnić człowieka od
przestrzeni, iż staje się ona trwałą jego cząstką. Gdy poziom mizogeniczny przekroczy
w człowieku 40 %, staje się on - niegdyś wolna w wyborze dusza - istotą uzależnioną
od energii przestrzeni, a gdy w owej przestrzeni, w owych miejscach (np. dom
rodzinny), w zdarzeniach np. polach sytuacyjnych czy w ludziach, z którymi tworzy
się układy, gdy w tym wszystkim zaczynają zachodzić negatywne zmiany, stają się
one również udziałem uzależnionego od przestrzeni człowieka. Gdy wartość owa
przekroczy próg 70 % ciało mizogeniczne na stałe wypełnia pierwotne struktury
duszy nie pozwalając człowiekowi normalnie funkcjonować, wówczas zdanie żyjących
w człowieku ludzi i związane z nimi wydarzenia rzutują nie tylko na jego myśli, ale i
na całość jego egzystencji. Zniewolony umysł, dla dobra sprawy, tworzy zastępczy
obraz poprawności egzystencjonalnej barwiąc niszczące przestrzenie iluzją wsparcia,
aprobaty czy współuczestnictwa, ale gdy w chwilach przebłysku świadomości
mizogeniczny człowiek zacznie się wyrywać spod energetycznej kontroli i duchowego
upośledzenia, zawarte w nim pola innych uderzą weń niszcząc opór i przywracając
pożądany dla siebie stan wibracyjnego panowania nad przestrzenią, której integralną
cząstkę zaczął właśnie stanowić mizogeniczny człowiek.
To ograniczające uzależnienie jest tak silne, ze wystarczy odrobina strachu i
wola nieugiętości by złamać rodzący się opór i w kleszcze (klamry na skalach)
schwytać budującego się człowieka.
Klamry i kajdany są symbolem energetycznego i duchowego poddaństwa,
głosząc wszystkim okrutną prawdę o pojmaniu i podporządkowaniu sobie żywego
człowieka, tego, który nie wierząc w siebie, siebie nie kochając, w owym zagubieniu
zbyt mocno rozbudował uzależniające go od otoczenia mizogeniczne ciało.
Gdy 80 % ciało mizogeniczne na zawsze jest zawarte w obcych
przestrzeniach. Ludzie, którzy w ten sposób pochwycili cząstki innych, jak i sytuacje
czy miejsca przejmowane przez obcych i ciemność, mogą na swoje życzenie wciąż
odtwarzać czas panowania nad ciałem mizogenicznym, bo przecież stało się ono ich
prawomocną cząstką, niszcząc w ten sposób wyzwoleńcze ruchy chcących żyć ze
sobą ludzi. Raz po raz odtwarzane ciało mizogeniczne wpływa na uzależnionych ludzi
przekształcając ich w wolnych – na uwięzi, bo zawsze zależnych od mocniejszych
energetycznie panów. By zerwać kajdany trzeba posiąść większa moc od uzurpatora,
a niegdysiejszego pocieszyciela i wspierającego (fałszywi przyjaciele). Nic tu nie
dadzą bloki i węzły energetyczne jak i wiara w siłę wątłej, na niskim poziomie
miłości, bowiem każdy z was ma prawo do odtwarzania tego, co już się w nim
zawarło, choć może być nieaktywne w danym czasie, a nawet zapomniane.
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Ciemiężyciel zawsze może obudzić siebie dawnego łącznie z cząstkami żywej
przestrzeni. Gdy tak się stanie, sam jego widok potrafi śmiertelnie porazić człowieka,
który częścią siebie zawarł się w obecnym dręczycielu. A gdy do tego jeszcze
ciemność wprzęgnie swój udział, utka ona na powrót mizogeniczne ciało z wielu
zawartych w ludziach cząstkach, przez co owi ludzie integrują się w wysiłku
pierwotnego schwytania człowieka w pułapkę uzależnienia. Czasem cała rodzina
osacza w jednoczeniu bitewnym zapominając o niesnaskach między sobą (będąc po
ciemnej stornie czują, że coś mogą stracić i łączą się, wspólnie łamią). By temu
zapobiec, trzeba zyskać moc większa od nich i w wolnym wyborze pozostać w radości
albo sukcesywnie raz dziennie odradzać się w blasku pełnego płomienia, który płonie
w Dziupli w komorze regeneracyjnej i odrodzeniowej. Dla słabego ów utrzymujący
wolność proces kończy się dopiero w chwili śmierci ciała fizycznego (codziennie
Dziupla, otwieram oczy i widzę światło, jest fajnie jak zaczyna się pracować nad
sobą, to raz dziennie korzystać z Dziupli, możemy się tu regenerować, ale oni powoli
nas odzyskują więc trzeba to robić codziennie – modlitwa regeneracyjna rano i
wieczorem, a kończąc dzień, by noc była dobra też Dziupla, światło, czystka i w
światełkowy sen zapadam. Jak to robimy, to nic zakotwiczyć się nie może.
Nasze przyzwyczajenia są silne i wielu może się w ten sposób oczyszczać, ale
tego nie robi, bo czują, że się zmieniają, a to im nie pasuje, dopiero jak im dokopią
to sobie przypominają ).
10 % mizogenicznego ciała - oddech ulgi, bo świat , bo ludzie przestają być
nadmiernie obcy i agresywni, czuję się bezpiecznie ( jeszcze korzystny).
20 % - spokojniejszy sen, zostało kupę problemów, ale zapominasz o tym, że
przyjdzie czas za to zapłacić
30 % - pełne wbicie się w przestrzeń innych ludzi i miejsc, co daje wrażenie
jednoczenia się z nimi na zasadzie równopartnerstwa, choć rzeczywistość jest
dużo boleśniejsza, za brak oddania płaci się degradacją i niszczeniem tak na
polu fizycznym jak i duchowym.
Oddaj się jednemu, którym będziesz, to on ma silny wpływ na ciebie, ale jak
obecność nie jednego, lecz wielu jest w tobie na tym poziomie, to ten ktoś musi
korzystać z ciemności, by wyłapać obecności innych i energetycznie
wykorzystać do swojego celu.
40 % to są dyby uzależnienia, złudna wiara w indywidualny sukces, obszar pozornej
ciszy (dla ducha to staczanie się, to grzech, porażka).
50 % ciała miz. – otwiera oczy, a mizogeniczny umysł wbija się w myśl i z wolna
zaczyna sterować emocjami.
60 % mizogeniczny umysł przejmuje władzę nad procesem myślenia wmawiając
człowiekowi potrzebę utrzymania wszystkich uzależniających układów.
70 % - ożywa ciało mizogeniczne staczając Duszę, czyli pierwotną strukturę duchową
człowieka w zapomnienie
80 % - dusza jest wymazywana, co postrzegamy jako kajdany
80 – 100 % - domniemane wartości utraty wolności, bo one już nic nowego nie
wnoszą.
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Dlatego sprawdzać ciało mizogeniczne, co z nim jest i dlaczego tak trudno jest
nam odzyskać. My to nie tylko my, tworzy się druga nasza struktura i ona zaczyna
nas stanowić. Z przeszłości tego nie wykasujemy. Stać się mocni i kontrolować to z
pozycji siły.
Ciało mizogeniczne, czyli uzależnieniowe, rozwijając się, upodabnia nas do
otoczenia, ono przejmuje nad nami kontrolę. Osoby żyjące rodziną, sąsiadami, itd.,
oni ich wypełniają, o tym nie da się zapomnieć. Chce się z tego wyzwolić, ale się nie
da, jestem wyprzedany. Prawdziwy wygląd naszego ciała i uzależnienia z innymi
zostają na zawsze, o ile nie podniesiemy swojego poziomu wibracji. Tylko Duch jest
od tego wolny. Nawet dusza po śmierci ma zapis tych wszystkich powiązań. Przez to
po urodzeniu się możemy mieć powinowatą energetykę z kimś takim, przez to coś
wspólnego, bo on się w nas zawarł na stałe. Dopóki ciało, dusza istnieje, inne osoby
w nas dają znać. Nie żyje się drugim człowiekiem, po co mi to. My tylko możemy w
PWW z kimś wejść w współtworzenie, tu nie ma uzależnienień, propozycje i wybór
doświadczenia życia - to nie zapisuje, nie opanowuje drugiego człowieka.
Słowo Boże to widzenie w prawdzie tego, co jest.
Obecności to niskie wibracje, one ograniczają bycie prawdziwym (brak szczerości),
bo to reszcie moich cząstek nie pasuje.
„Człowiek mizogeniczny nigdy nie głosi Słowa Bożego (jak rządzi nim ciało, to
on się w sobie nie odnalazł, to nie wyszedł ponad poziomy), ani nie jest jego
wyrazicielem. Będąc przedłużonym ogniwem manipulacji potężniejszych od siebie
buduje jedynie kram, gdzie światełkami zwodzi wszystkich zaszczepiając w nich iluzje
poprawności własnych systemowych słów, które co prawda odnoszą się do siły Słowa
Bożego zapisanego na poz. duchowym każdego człowieka, (przez co ów sądzi, bo
czuje, że dzieje się rzecz niezwykła i prawdziwa), ale są ledwie naprowadzeniem na
Słowo Boże, a nie jego głoszeniem czy przekazem. W ten sposób chwyta się w
pułapkę naiwnych, zwodzi ich wykorzystując poprawność odczuć w głębi duchowej, a
potem zniewala i podporządkowuje. Człowiek mizogeniczny to atrapa duszy, ale o
doskonałym wzorze iluzji. Człowiek mizogeniczny nakłada się na pracę ciała
rzeczywistego (zawsze)”.
Jeszcze istnieje ciało rzeczywiste (oprócz znanych nam ciał).
My często nie chcemy, nie potrafimy wyzdrowieć, bo inni nie chcą lub nie jesteśmy w
stanie (rodzinka, bo korzyść z choroby).
Ciało rzeczywiste skupia w sobie ciało duchowe, energetyczne (w tym
eteryczne) i ciało fizyczne, mizogeniczne też w to wchodzi.
Wzrastając dokonywaliśmy przemiany, najpierw ciałem fizycznym dźwigaliśmy
ciało eteryczne, potem na poziomie Duszy, świadomości dźwigaliśmy Ciało Duchowe,
a potem mogliśmy się otrzeć o ciało boskie, czyli Złota Piramida i Złota Kolumna do
końca, a potem trzeba zejść. Jak się budzi Ciało Boskie to dopiero ono powoli
przenika najpierw ciało duchowe, energetyczne i musi przeniknąć ciało fizyczne, a
fizyczne musi mieć pootwierane kanały. Jeśli Ciało Boskie przeniknie Ciało fizyczne
wtedy ciało rzeczywiste, czyli całość istoty ludzkiej tu, podlega już tylko i wyłącznie
duchowi. Cząstki energetyczne wchodzą, ale nic nie mogą zrobić człowiekowi, jest
wtedy ochroną dla siebie. Jego obecność w nim jest jego własną ochroną, a potem
może stać się Światłością.
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Sprawdzać:
W ilu % ciało boskie w PWW nas przenika ?
Jak Ciało Boskie przenika to przez to dopiero stajemy się mocni, dopiero jesteśmy w
stanie całkowicie działać. Jak w uzdrawianiu wpływamy na ciało rzeczywiste to
automatycznie wpływamy na ciało miz., czyli ludzie w nas zawarci są osłabieni.
(Jezus działał na ciało rzeczywiste). Nie można wtedy cofnąć tego działania,
zaprzeczyć, obniżać wibracje.
Nasze ciało to :
-

ciało
ciało
ciało
ciało
ciało

fizyczne, 0 – 60 %
energetyczne 20 – 69 %
duchowe 65-80 %
Ducha Całości 65 – 90 %
boskie 90 – 100 %

20% Ciała Fizycznego zostaje, dusza nie ma na to wpływu. Po śmierci rosną
włosy, paznokcie czyli ciało fizyczne jeszcze samo funkcjonuje. W nim są specjalne
kody w DNA (energetycznym, duchowym, boskim też). W tych cząstkach jest
zawarte silne energetyczne uzdrawianie (czyli stricte ciała fizycznego na które dusza
nie ma wpływu).
Ciało energetyczne jest powiązane silnie z ciałem fiz. i w ogromnym
spectrum tego ciała funkcjonuje tak samo, ale powyżej 20 %. Czyli jak nie ma
większości ciała fiz. to nie będzie też tam cząstek Duszy (bo w organach dusza też
jest ) .
Ciało duchowe zaczyna się od 65 % czyli nasza dusza nie jest jeszcze
doskonała, a już łączymy się z duchem. Dopóki nie jesteśmy złączeni z Ojcem i
Praojcem nie możemy przekroczyć 80 % ciała duchowego. Samym ciałem duchowym
nie jesteśmy w stanie zetknąć się z 13 promieniem, czyli z cząsteczkami Boskimi, ale
kierujemy się wskazówkami Ojca i Pra-Ojca i nad wszystkim panujemy, czyli mamy 6
i 9 zaliczoną, wtedy automatycznie Duch Całości się tworzy, uczy nas ( to my sami
się uczymy), prowadzi w wyższe rejestry i tylko od Pra-Ojca i tylko On styka się z
Ciałem boskim.
Ciało rzeczywiste jest od 0-100 %.
Sprawdzić:
dokąd dochodzimy, a musimy dojść do CB i później jak ono się
przewija.
Jak Ciało Boskie wyrazi się w całym Ciele Fizycznym w 100% wtedy ciało
rzeczywiste się odbudowuje.
Człowiek dopiero zaczyna być człowiekiem (człowiekiem myśli, mowie i czynie, nie
krzywdzi drugiego człowieka ).
Sprawdzać:
- dokąd wchodzimy w Złotej Kolumnie i jak schodzimy
- w ilu % obudzone jest ciało rzeczywiste, ile to tzw. Trzon duchowy,
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w ten sposób dowiesz się, która twoja cząstka steruje ciałem rzeczywistym i z jakiego
poziomu działasz.
„Gdy ciało rzeczywiste budzi się na poziomie Boga, zaczyna wszystko
pochłaniać, wszystko to, co ciałami mizogenicznymi się zawarło czyniąc z tego swoje
królestwo na ziemi. Jest to błogosławieństwem dla przestrzeni , gdy Boskość zawiera
się w PWW i przekleństwem gdy odbiło się w mroku PTP. Jezus odtworzył C. Rz w
65%, a Zeus odtwarza je w 90% (89,8 - 90,2 % ), ale tylko Bóg jest Rzeczywistością
dla wszystkich. Dlatego M. Rz-ści i On to jedno i to samo, choć obie te rzeczy istnieją
rozdzielnie i mogą się nawet zwalczać, bo są jak dwie ręce tego samego człowieka
(dla nas może być podział, dla Duszy czyli wyborów raz tu, raz przeciwko, raz nie. Na
poz. Ducha już czujemy, że musimy być razem. Na poziomie Ojca już wiemy, ale do
końca nie czujemy, a gdy się włącza C. B. nie możemy się krzywdzić).”
Ciągle czynimy krzywdę drugiemu człowiekowi, to mogiła i dobrze jest
wiedzieć, co robić by tego nie było. Musimy wejść w stan, w którym budzimy się na
tym poziomie i wtedy choroby ustają, krzywdy nie czynimy (a nie Boże pomóż).
Nie Jasna Góra uzdrawia tylko ja odnalazłem miejsce, w którym rytuałem (bo
uwierzyłem, odtworzyłem) uzdrowiłem siebie.
Nasza matryca (wypełnienia) musi zostać zastąpione nową. Jak się pokochamto stan, który wpływa na postawę, jak sobie wybaczę itd., to są stany, które
kształtują naszą energetyczną postawę, wtedy ja dokonuję wyboru.
Kiedy kocham, wybaczam i współtworzę to, jak patrzę na drugiego człowieka
to mogę widzieć tylko światło. Czujemy jedność, a o te trudno jak jesteśmy
wyprzedani (system, szkoła, te sytuacje tworzą ciała mizogeniczne). Utrzymywać
wyższy poziom, wchodzić w radość. Atak jest na radość. Stosować sztuczki
techniczne, by się wyczyścić, dzięki czemu można podjąć wysiłek pracy nad sobą i
utrzymać wnętrze w wyższych wibracjach, a nauczymy się być w innej części siebie,
a ciało mizog. nie będzie budzone (bez tego nie będziemy uczciwi wobec drugiego
człowieka, oszustwem nadrabia się słabości).
Jak się budzimy, jesteśmy Ciałem Boskim to nie musimy nadrabiać słabości,
ale do tego potrzebna jest radość i umiejętne dobieranie ludzi, którzy to samo chcą
osiągnąć (uczciwy nie przystaje ze złodziejem). Świetlana Rodzina to grupa
duchowego wsparcia; dlatego chodzi o spotkania’
Prawda jest jedna - zaczynam kogoś oceniać - jest ze mną źle, zaczynam
powątpiewać, itd. – jest ze mną źle. To sobie uświadomić. Jest tylko wielki
marzeniowy pozytyw i radość.
Dzisiaj (a może od dzisiaj) cisza albo mówienie prawdy - nie ma kłamstw, nie
ma krzywdzenia drugiego człowieka. Bądźmy szczerzy, co do naszych wad i co trzeba
zrobić, żeby to pokonać. Robimy to dla siebie, dla wzrostu.
Na poziomie energetycznym to ja się wydźwigam i dopiero jak się wydźwignę
mogę wesprzeć innych. Jak się skupię tylko na sobie, nie trzeba drugiemu pomagać.
Tylko przestańmy ograniczać innych - zabierać im wolność w wyborze. Z lęku, ze
słabości nie potrafimy być uczciwi.
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-Istnieje coś takiego jak różnica w ciałach energetycznych, są różne ciała
energetyczne. Są ludzie o tak różnej energetyce, że nie dopasowują się do siebie.
energetyka działa jak jest się blisko. Energetykę można przestawić.
„Istnieje 6 rodzajów wibracji, którymi ludzie różnią się między sobą, jak i 3 tonacje,
które je wzbudzają intonując nimi swoja obecność w duchowej przestrzeni na
poziomie ludzkiej duszy (myślenie, emocje, energetyka, ciało eteryczne to, co
innego
–rozwibrowywanie albo zlepianie, czyli ten łącznik między Duszą, a Ciałem fiz, co
wypełnia przestrzeń międzykomórkową. Tu chodzi o typowe wibrowanie duszy).
Wibracje uruchamiają sygnał duchowy w DNA ( DNA jest fizycz. ,energet. ,
duchowe i boskie ), przenosi je pasmo energ. ,a utrzymuje je ciało fizyczne, które
jako jedyne jest w stanie, dzięki swojej gęstości, sprostać temu zadaniu. Niestety,
to ono (c. fiz.) najczęściej pada, idzie w rozsypkę, gdy przeciwne naturalnemu
wzorcowi wibracje przenikają jego funkcjonalne pasma w DNA komórki. Powstające
przeciwne wibracje potrafią trwale uszkodzić naturalny mechanizm obronny jak i
zagiąć umysł w kierunku czarnej przestrzeni tj. negatywne i władcze postrzeganie
całości. 4 podstawowe rodzaje wibracje (z tych 6) dzielnie ze sobą współpracują o
ile wyrażają się tą sama duchową polaryzacją (czyli PWW lub PTP). 5 i 6 wibracja z
założenia są one destrukcyjne i pochodzą nie z tego świata (destrukcyjne nie
oznacza, że należą one do złych ludzi tylko dla nas są destrukcyjne np. UFO jest to
inny rodzaj wibracji. Żaden człowiek się z nimi nie rodzi, ale może ich kod
wzbudzający odziedziczyć po przodkach jak i przenieść z ostatniego wcielenia jako
rys energetyczny będący dla duszy czymś w rodzaju skazy.
4 pierwsze wibracje to rącze konie, które ciągną ten sam wóz o ile woźnica wyznaje
te same zasady duchowe. W przeciwnym razie znoszą się one, a nawet potrafią być
wzajemnie destrukcyjne.
1. Wibracja ogólnego dostępu - charakteryzująca ludzki margines społeczny,
gdzie nie liczą się wartości duchowe, a wibracyjne stany zachowawcze (one są silne,
charakterystyczne dla osób z małym doświadczeniem karmicznym, są zorientowane
na przetrwanie). Ludzie w tym paśmie zdolni są do wszystkiego na średnim poziomie
tak zła jak i dobra, tak kochania jak i nienawiści. Chętnie wchodzą w relacje z
doskonalszymi ludźmi czując błogosławieństwo tych związków.
2. Wibracje świetlne – należą do ludzi nastawionych na wyrażanie się w prawie
duchowym. Tacy ludzie chętnie garną się do innych, ale gdy sami nie są mocni
unikają takich kontaktów bojąc się zranienia. Zranieni, wykorzystani stają się bardzo
niebezpieczni, gdyż najczęściej przechodzą pod przewodnictwo PTP.
3. Wibracje Zdroju Życia – mocne, biologiczno – aktywne, fizycznie kreatywne, są
podstawą siły ludzi preferujących aktywność  egzystencjonalne o sportowym
zacięciu. Bez określonego poziomu wewnętrznej ekspresji, ludzie tworzący te pasma
energii wpadają w stagnację, a nawet w ogłupienie. Zamknięci w przestrzeni
fizycznej czy energetycznej (itd. zastraszanie) są gotowi zrobić wszystko by ów stan
zmienić. Siła i przewaga nad życiem i drugim człowiekiem daje im poczucie
spełnienia i wolności.
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4. Wibracja znikania – należy do kreatorów duchowych przestrzeni. Wzbudza ją
akt twórczy, a tworzy boskie echo odbijające się od dna strumienia życia. Ludzie tych
wibracji kierują się w osiąganiu celów wewnętrzną wizją i wsparciem świata
niematerialnego. Ważniejsze są dla nich akty stwórcze niż kontakt z ludźmi. By
powstało coś pięknego gotowi są płacić odcięciem od ludzi, a nawet śmiercią.
Te 4 rodzaje wibracji należą do rasy ludzkiej i każdy człowiek w większym lub
mniejszym stopniu doświadcza ich na poz. Egzystencjonalnym. To właśnie tu na polu
życia dochodzi do mieszania się ich we wzajemnych ludzkich relacjach, co stanowi o
jego prawdziwym kolorycie.
Dwie kolejne wibracje są efektem klonowania ras i rozdawania sprzedajnych
darów. Powstały z mieszania gatunków posiadających drastycznie równy poziom
duchowy, przez co silne odczuwanie Boga wyraziło się na samym początku tworzenia
się ludzkiej doskonałości, przez co mali w duchu zaczęli głosić słowo o swojej
wielkości. Owe wibracje opanowały obszar emocji wiążąc je z biologią ciała
fizycznego oraz umysłu zaszczepiając w nim, a nie w świadomości odczucie świata
zewnętrznego. Jeśli udział tych wibracji przekracza w ludzkiej energetyce
30 %, ludzie zaczynają błądzić,
przy 50 % się staczają,
a przy 70 % są właściwie zagubieni na zawsze, bo albo sztywne ramy umysłu
albo nieopanowany zamęt emocjonalny wyznaczają człowiekowi zachowanie w życiu.
Te oba pasma są zawsze zawarte w ludziach których prowadzi, albo zrodziła
ciemność. W tej mieszaninie wibracji istnieją 3 tonacje, które całości nadają jakby
nowy wzór. To PTP , PWW i siła genezy (przeniesione z innych planet wibracje)
sprawiają, że ludzie tego samego pasma mogą się bardzo między sobą różnić,
niszcząc się wzajemnie jak i z nadmierną nieuzasadnioną siłą ku sobie dążyć (b.
często ludzi 5 i 6 pasma postrzega się jako atrakcyjnych z powodu silnego
odczuwania różnicy energet., która mylnie jest porównywana z namiętnością. Kto
tego nie dostrzeże wpadnie w pułapkę uzależnienia od osób charakteryzujących się
wątpliwym uduchowieniem (wiele kobiet to przeżyło, to może być zło).
Nie będziemy wam zdradzać sekretów osobistych pasm ludzkich wibracji, bo to
zajęłoby dużo czasu i utrudniłoby wam patrzenie na świat, a zaproponujemy wam
odczytywanie tych niuansów na skali pokrewieństwa w DNA podpowiadając, że DNA
energetyczne może trwale uszkodzić DNA fizyczne jak i zamknąć raz na zawsze
poprawne funkcjonowanie DNA duchowego.
Gdy pokrewieństwo w DNA nie osiągnie wartości 0 % stykający się ze sobą
ludzie nie zaznają spokoju tylko odczuwają coś na kształt powinowactwa, a więc nie
chcąc się rozstać będą się wzajemnie niszczyć (skala z uczuciami tam też
pokrewieństwo w DNA).
Gdy tu mamy 10-20 % pokrewieństwa w DNA ( energetyczne) tacy będą sobie
wiecznie czynić wyrzuty napuszczając brata na brata
20-30 % niszcząc się nienawiścią
30-40 % odczuwają do siebie niechęć, co w postaci utajonej pogardy dla
gorszego wywoła wojnę o dominację
47-50 % wyciszenie rozchwiania ( cisza przed burzą)
50-60 % jedność duchowa na poz. Energet.
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60-70 % jedność duchowa na poz. Fizycznym
70-80 % jedność na poz. Rzeczywistości
80-90 % ludzkie oddanie sobie
90-100 % boskie oddanie sobie
Ludzie nigdy nie powinni się ze sobą wiązać o ile ich pokrewieństwo w DNA
(na poz. Energet.) nie przekroczy 50 % ( jest dobrze z tym człowiekiem, to będzie
prawdziwa namiętność.
To mówi o interpretacji różnic między ludźmi, o postawach, o dążeniach itd.
Wystarczy sprawdzić pokrewieństwo w DNA , ona stanowi energetykę.
Podsumowując te wypełnienia, a więc postawa, ciało mizog. I
nieprzepracowane rzeczy decydują o tym czy jesteśmy źli i niszczymy świat ludzi czy
krzywdzimy.
Krzywdzenie drugich to jest średni poziom. Jak człowiek przestaje żyć
relacjami i przychodzi wreszcie cisza spokoju, wtedy wiadomo, że może wreszcie nie
czynić zła i nie krzywdzić drugiego człowieka. Mamy się wydźwignąć i dźwigamy się
energetycznie, a to praca duchowa i wtedy jesteśmy w stanie zmienić człowieka i
całą swoją przestrzeń życiową. Wtedy naprawdę po duchu, po sprawiedliwości bożej
są sukcesy. Więc trochę pokory i przyznania się do błędów.
My mamy zapanować nad życiem, mamy wskazać przez to drogę własnym
dzieciom , bliskim, by i oni zapanowali, ale brak pracy nad sobą, bo się oszukujemy ,
nie mówimy prawdy. Więc, w kim zawarte jest Słowo Boże, ono jest lub go nie ma.
Albo jestem wyrazicielem S.B. albo posiłkuję się nim, gdy mi trzeba, gdy mi tak
wygodnie – a to wyrachowanie, a nie S.B.
Jak sprawdzimy pokrewieństwo w DNA to od razu możemy ze sobą
przesiadywać, jak nie, to szanujemy drugiego człowieka. Mogą iść nie te wibracje, ale
one niekoniecznie wynikają ze zła, a z tego, że inaczej drży ciało, to może nas
rozregulować.
Będą w grupach odczyty, by zobaczyć jak można drugiemu człowiekowi
pomóc, pamiętajmy by nie krzywdzić, że we mnie jest glos boży SB i nie będę kłamać
– czystość myśli, słów i czynów.
Modlitwa
„ Nie wszystko, co Zbyszek wam mówi jest prawdą, ale nie ma innego sposobu
dotarcia do was tu i teraz, a patrząc na Górę w ogóle te prawdy nie istnieją,
ponieważ tam istnieje tylko stan, to nazywacie odczuciami, a to, co jest formą
współtworzenia w ogóle tam nie istnieje. Dlatego Istota Boga jest dla was
niemierzalna, stan jest czymś umownym. Niemniej to, co tu przekazuje jest
wskazówką, jaką drogą i jak kroczyć. Nie jest to jedyna droga. Jest to droga
otwartego serca. Istnieje też droga ścisłej pracy nad ciałem fizycznym i
ścisłej pracy nad podstawową energetyką. Tam można odczuć stan boski i
dzięki temu dokonać przeskoku w przestrzeni duchowej, to droga joginów –
wytrwałych. Módlcie się za tych, co uciekli przed sobą samym i za tych, co nie
uciekną przed samym sobą, a mieli siłę do tego by wytrwać w tym postanowieniu i
innym pokazać światło. Uczcie się Jezusowej obecności, spojrzenia, reagowania,
przywołajcie Go w sobie, bo zawarł się w was w przestrzeniach duchowych, a
poprowadzi was do zwycięstwa nad sobą samym.
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Za każdym razem, gdy będzie zwodzić was ciemność, gdy będą ugruntowane stare
przyzwyczajenia porywać was na powrót w swoje macki, kiedy będziecie stawać się
fałszywi w stosunku do samego siebie, wtedy będziecie kopać Jezusowi grób. To jest
prawda dla was.
Od dziś mamy łopaty, albo zaczniemy wyrażać się w świetle nie krzywdząc
drugiego człowieka.
Oddychanie bez płuc i tchawicy to oddech duchowy, to bijące duchowe serce
w środku piersi.
Zewnętrze czeka na bicie naszego duchowego serca, wszystko wokół cieszy
się, że wibracje przenikają, ono zmienia świat (jedno kłamstwo niszczy wszystko).
Można podłączyć się pod Boskie Serce ( kosmiczne).
Odczuj, że potrafisz być czysty, bądź czysty i twórz światło.
---Po modlitwie--My działamy duchowo, jest to szybkie i proste, ale wszystko musi być przepuszczone
przez umysł, przekonujemy umysł do działania. Musimy wiedzieć, ale do tego
musimy znać założenia, w jaki sposób w przestrzeniach duchowych duch nas o
wszystkim informuje.
Pojawiają się obrazy niby przez nas produkowane, te obrazy dotyczą jakiejś
opowieści, to trzeba jeszcze wytłumaczyć, co ta scena oznacza. Sceny są najczęściej
dla konkretnej osoby i ona to rozumie. Sceny pozwalają na przejście z poz.
duchowego na poz. energetyczny. Energia musi płynąć i zmieniać się. Bywa często
żartobliwa forma podpowiedzi, ale wiele tłumaczy. My mamy nauczyć się techniki, a
ona mówi, pojawia ci się obraz i działaj. To jest technika.
Piramida istnieje, to stan wibracyjny. Miasto Orin istnieje są jednak pewne
rzeczy umowne, istnieją na poz. wibracji. Gdy my posługujemy się tutaj czymś, co
skonstruowano na nasze potrzeby, czyli podpowiedź idzie obrazem to łatwo w to
wchodzimy. Kochanie to też stan umieszczony, na poz. wibracji. Przez sceny, które w
nas wkładają, przechodzimy taka „rewolucję energet.”, taką metamorfozę, że to się
staje. Zapis tych stanów jest na poz. 9 w przestrzeni duchowej. My jesteśmy na 11,
12, a energetyka zatrzymana jest w tym paśmie przechodnim przez scenę wiem.
Pewne zapisy w obrazach są stałe. Część tych zapisów tworzymy na własne
potrzeby. Sceny mogą być uniwersalne jako podpowiedź dla kogoś. Jedne i drugie
sceny ocierają się o pewne pasmo wibracyjne czy o harmonię. Jak mam otwarty w
sobie stan wtedy mogę z niego korzystać, wchodzić wtedy, kiedy chcę. Miłość to
wibracja, a nie ma w sobie cząstek energet., to stan. To, że mam swoja scenę i
zaliczę nie oznacza, że to będzie. Jeszcze trzeba nad sobą ciężko pracować, żeby
stworzyć wewnętrzne, energet. warunki by się utrzymać (nie zakopywać Jezusa).
Niebo jest cały czas otwarte, sami z niego wyszliśmy, sami porzuciliśmy te
duchowe ostoje i my sami musimy wrócić. Świat duchowy ze wszystkimi pomocami
stoi otworem, to nasze wewnętrzne wysokie pasma, ale trzeba je otworzyć, a obraz
jest kluczem.
Praca zaczyna się od wchodzenia w stany, one stanowią o wszystkim. To są
nasze cząstki, fragmenty naszych utraconych rzeczywistości (nasz hitleryzm). Bez
tych stanów nie ma szacunku dla drugiego człowieka, nie ma tolerancji, jest
rozkazywanie, podporządkowanie itd.
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Każdy tu jest mistrzem niszczenia drugiego człowieka.
Widzenie jest zabawą, nie może tu być strachu, są podpowiedzi i dotrwać do końca
sceny, by zrozumieć ( demon coś dla nas znaczy).
- Nie wywyższać się nad drugiego człowieka. Chcesz na kogoś krzyczeć, zamień go
na Jezusa ( też będziesz krzyczeć ? )
- Odczuć w sobie człowieczeństwo ( Dzień Człowieka )
Nie widzi ten, kto nie chce, bo nie pracuje, bo boi się zmian. Ta technika widzenia
stosowana jest od dziecka, tylko strach przez zmianą blokuje .
Dlaczego uważamy, że każdy krok który zbliża nas do Boga utrudnia nam życie ?
Jest odwrotnie, ułatwia je, odnajdujemy się wśród ludzi itd.
My nie chcemy zmieniać stanu, a tam trzeba. Duch nie znosi stagnacji.
Wszystko jest zmienne. Musimy się przygotowywać do tego, by stagnację przemienić
na ciągłą potrzebę zmian. Trzeba pracować i nie bać się zmian. Wejście w świat
duchowy, odnalezienie się tu jest pewną pracą nad sobą, bo Aleja Zwycięstw nie da
się ominąć, musimy ją zaliczyć teraz lub w kolejnych wcieleniach. Zdobyć odwagę, a
do tego potrzebne widzenie , nie ma innej drogi.
Wywyższanie się nad innymi, udawanie, że jesteśmy mądrzejsi - tym dajemy
świadectwo o sobie. Jak można się nad Bogiem wywyższać ? Drugi człowiek może
być pogubiony. To, co tu siedzi to tylko zagubione elementy, dzięki którym. to, co
jest z Góry, próbuje się objawić, w całości przekształcić a my mamy pomóc się
odnaleźć po bratersku, by się wyzwolić od tych wszystkich energii, kotw, zależności i
to trzeba zrobić.
- My nie walczymy o ciała. Ludzie uczą się samych siebie. Nie ważne na ilu ludziach
się uczymy, to technika. Dzięki temu potrafimy zapisać stany, raczej odtworzyć
zapisy, bo są one w nas. Musi się widzieć. Wspólnie szybciej osiągamy cele. Trzeba
umieć oddzielić to, co duch podpowiada od fantazjowania ( umysł może
fantazjować). To są specyficzne stany, trzeba nauczyć się je rozpoznawać, by później
wiedzieć czy jest prawdziwe to, co przychodzi, jest formą podpowiedzi czy nie.
Wszystko to traktujemy jako dopowiedź, wspomożenie, a nie jako coś nadrzędnego (
sprawdzać, bo przez emocję możemy coś źle zinterpretować. To wymaga odwagi,
niezłomności, wytrwania. Nauczyć się w tym odnajdywać.
- To, co widzimy, co obowiązuje po drugiej stronie może nas nie dotyczyć i dlatego
wpadamy w pułapkę. Przy widzeniu energetycznym ty wiesz, ale tak jakbyś był poza
ekranem. We wszystkim widzieć to, co jest dobre.
Modlitwa 2
Łańcuchy przyzwyczajeń – to zmusza ludzi do podłości, wielu by chciało inaczej, ale
przyzwyczajenia wstrzymują. Dopóki szara strefa na ludzi działa, nie są w stanie
wypełnić swojego świata wzniosłymi myślami – o jedności z drugim człowiekiem.
Technika uzdrawiania – przykładanie rąk, czyścić, błogosławić, namaszczać,
odradzać istotę ludzką, wprowadzić niebo z całym jego dobrodziejstwem jego cudu
do tego człowieka i jego przestrzeni, łącznie ze zdrowiem, odnajdywaniem się,
naprawianiem psychiki i itd. Moc wie, o co chodzi. Kładąc ręce pozwalamy by
wszystko dobrze funkcjonowało, by ten człowiek się odnalazł, by był przynależny
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Bogu, a w Ojcu jest wszystko, co najlepsze. Niech Bóg nasz Go przejmie ze
wszystkim, co tu jest.
--- Po modlitwie--Odczujcie się jako Jezus, bo możecie, bo tak po drugiej stronie M-Rzści działaliście i
tam tylko wyciągaliście rękę do zagubionych mówiąc – bądź zdrowy, szczęśliwy, Bóg
z tobą, Moc z tobą, bo ta Moc należy do czystego człowieka, jest darem od boga,
dzięki któremu możemy wszystko urozmaicać szczęściem i wyższymi wibracjami.
„Bądźcie Światłem, a Światłość wam za to podziękuje, Światłość nagrodzi, Światłość
was wesprze, Światłość was wydźwignie z kolan zniewolenia”.
Technika – chcę to mogę.
Modlitwa 3 – na widzenie
Jak łączą się osoby w modlitwie od 2 wzwyż to zawsze wchodzi się w przestrzenie
powyżej poz. 11.
Sprawdzać nawiedzenia.
Od dziś możemy wprowadzać nie tylko Jasną Płaszczyznę, ale też wprowadzać Próg.
- Sprawdzać poziom swojej czystości przed działaniem w %.
- Przy stanach nerwicowych pytać ile % zostanie ze stanu chorobliwego rozedrgania.
Stać się obserwatorem dla swoich by nie manipulować nimi, nie wpływać na ich
wybory.
- Moc sama wie jak działać, bo moc ma po drugiej stronie 18 Bogów, tych, co tworzą
coś dla naszych działań spoza M.Rz-ści – każdy nakłada rękę, wie. Moc całości to
Ich moc i jak my działamy korzystamy z tego kanału, który się ukazuje jako krzyż.
Nasze ułatwienie – Moc działa i pozwolić stać się cudowi.
- Nie ograniczać pewności w działaniu.
- Sprawdzać zapis zniewolenia w polu energet. osoby w ….%
- Ograniczanie nie powinno przekraczać 10 %, powyżej to za duża dominacja drugiej
osoby.
- Czasem nie chodzi tylko o wybaczenie, ale odnalezienie się w tych ludziach,
poznanie zrozumienie motywów ich działania ( tych, którzy ograniczają).
- Widzenie – włączenie wyobraźni, nie ważne czy fantazyjne, bo steruje tym
świadomość i czysta świadomość, więc nas zmusza się do tego byśmy tak widzieli i
przestaje to być fantazjowaniem tylko konkretna podpowiedź obrazem. To jest
bajka, z której ma się coś wyłonić.
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- Umrzeć dla starych rzeczy, wprowadzić nowe ( energetycznie).
- Świeczka na piersi, Boże weź mnie.
- Idź do nieba i zobacz jak czyjeś życie miało wyglądać ( jak odbiegło od tego, co
miało być, co miało go spotkać, a nie spotkało.
- Jak umrzesz (energet.) skończą się wszystkie związki energetyczne, nie będziesz
czuć wszystkiego tego, co czujesz teraz, odnajdziesz się po drugiej stronie i
przyjrzysz się wszystkiemu zza lustra (będziesz jednocześnie duchowo aktywny).
Nie będziesz się wtedy niczego bać, (że zimno, że rachunki do zapłacenia. itd.
Tu będziesz samowystarczalny, wieczny i niezniszczalny, odnajdziesz się duchowy
w zupełnie innych prawach. Nic Cię nie będzie przerażać, możesz tam odnaleźć się
w spokoju. Stara powłoka ma po prostu odejść (to proces techniczny), (przy
umieraniu – świeczka na piersi, Boże weź mnie). Wprowadzić nowe.
- Postarać się odczuć to, co było już w pełni obudzone w nas po tamtej stronie,
zażyczyć siebie by się teraz w pełni u nas uaktywniło, zobaczyć to ( np. światło w
dłoniach do uzdrawiania).
Sprawdzać
w ilu % w tej chwili działam na ciało rzeczywiste i wejść w zapis
uzdrawiania.
- Ciało rzeczywiste zawiera wszystko w sobie, wszystkie ciała, a przy okazji jest
skuteczniejszym w c. fiz ( jak wprowadzimy tylko w c.fiz to inne mogą to kasować lub
podnosić), bo to, co jest na rzeczywiste, to zostanie, jest niecofalne.
Wchodzimy w modlitwę techniczną - zapis działania na Ciało Rzeczywiste
W tej chwili coś w nas gęstnieje, jak wchodzi do przestrzeni będzie od razu wszystko
wypełniać (wszystko inne). Coś wchodzi od zewnętrznej strony dłoni, uruchamia się
jakby techniczne urządzenie do działania .
Otworzyć ręce, a potem położyć i jak dotkniesz człowieka to jakby sądy wbiły się w
niego, ciśnienie, które rozejdzie się po ciele.
Pompują nas , to tak jakby duch stał się fizyczny.
Teraz jak poczujemy, że jesteśmy gotowi , to działamy na wszystko, na ciało
rzeczywiste ( bo c.fi to tylko element), ale poczuć, że jestem gotowy.
Cała istota zdrowa, przestrzeń, w której jest zawarta wyczyszczam, wszystko oddaje
Bogu i niebo się samo otwiera. Wystarczy ten cel utrzymać do końca – niech będą
zdrowi, szczęśliwi.
„ Utrzymuj czystość, a Światło będzie ochroną”.
Podpowiedź jest taka, że nagle człowiek tak się rozszerzył, stał się swoją
przestrzenią, że nic niewłaściwego, jak tylko ja nie chcę, będę czysta, nie będzie się
mogło dostać.
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Warsztaty 20 listopada 2011 Katowice
27 listopada 2011 Świeradów
Uzupełnienie do zdania z warsztatów w Rusinowicach (dół).
„I wtedy tę ciszę wypełni Słowo Boże, które ma tylko jedno znaczenie, istnienie w
miłości, w dobru i wolności, a jeśli tylko jedna krótka myśl uszczknie coś z miłości,
dobra i wolności drugiego człowieka tym samym się od niego odcinając, a wiec
odwracając się od Boga, tym samym zabijasz w sobie możliwość głoszenia słowa
Bożego”.
Trzej Królowie
Do Jezusa zeszło Trzech Króli, a Jezus był czwartym.
Gdy zszedł Jezus nie miał żadnych obciążeń energetycznych, bo uruchomiono iglicę i
wyczyszczono Go tak, że urodził się pełnym Królem, czyli to, z czym schodził mogło
się w pełni obudzić.
Trzej Królowie podali, kim są:
1. „ Jestem Crolon, moc sprawcza po tamtej stronie. Jestem i Stwórcą i nikim, a
więc i wszystkim dla tych, którzy mnie dostrzegą. Przyszedłem, by wesprzeć
Cię (do Jezusa) w czynieniu sprawnym meduzy. Moje serce nie istnieje, gdyż
jestem stanem Wszystkości, dlatego stan meduzy będzie całością w twoim
wydaniu, będzie jak cytryny, z której sok nieprawości raz na zawsze odpłynie.
Ustawiasz medalion meduzy i pozwalasz jej przejąć przestrzeń. Wówczas to,
co tobie sprzeczne, straci swoją moc. Dla ciebie jestem jednym z Czterech
Króli, którzy składają Ci pokłon w podaniu braterskiej ręki (Czwarty Król, czyli
Duch Całości Jezusa też przyszedł i też działał, ale to było liczone tylko jako
jego obudzenie się”.
Ćwiczenie tą meduzą można spróbować po podłączeniu pod ciało Rzeczywiste.
Można sobie wyobrazić głowę meduzy, czyli jak coś na kogoś działa, a
uruchomimy te energie, na początku musi być zapis przetłumaczony na
poziomie umysłu, by uchwycić to, co się robi, bo sprawia to, że wszystkie siły
działają, są po prostu niszczone (nie tak jak teraz zastosujemy bloki,
odchylenia, a później to jątrzy). To wszystko jest odprowadzane. Tam, gdzie j
jest meduza zastosowana oni się boją działać.
2. „A ja jestem Pływem Twojego świata, który w Stronie Życia krzeszesz, co ma
mieć na daną formę istnienia, choć dotychczas to nawet nie było. Gdy ujmiesz
swoją wizję w rozłożone dłonie i rzucisz przed siebie niczym ziarno, zakwitnie
ono przyoblekając się w formę rzeczywistości. Dlatego to, co ujrzysz ujrzysz i
zapragniesz by się stało, stanie się ku Twej radości i chwale, a moje imię to
Solan, czyli Spełnienie, przyjacielu”.
3. „A ja jestem z Zarmus czyli Kềfir i daje Ci dar otwierania w ludziach przestrzeni
duchowych. Gdy zechcesz, gdy dasz im szansę utworzą się w utraconych
przestrzeniach duchowych i podążą śladem podobnym do wytartej nawierzchni
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Twojej drogi do Boga. Dotknij, a stanie się Światłość, która ich wypełni
Światłem bez potrzeby męki i zadośćuczynienia, co było Twoim obowiązkiem i
udziałem. Uklęknij i przyjmij nasze dary”.
4. „ Czwartym Królem jesteś Ty sam, a Twój dar dla ludzi to Światło łączące ich z
Bogiem, światło Boskiej mocy, Boskiej Prawdy i Boskiego Wytrwania ( Boskiej
Niezłomności). Tam, gdzie działasz, tam, gdzie się pojawisz, tam zawsze
zachodzą zmiany, które wyprowadzają lud Boży w duchowe pierwotne
przestrzenie. Dlatego zwą Cię Światłym i Ci, co Tobie przeczą żywiąc szacunek
dla Twojej pracy i wytrwałości. Bądź pochwalony Synu Zeusa, Gwiazdo
Poranna, Orinie, Mateuszu, Głosicielu Słowa Bożego”.
Kiedy umysł nie jest do końca przekonany, może pewne rzeczy pokonać.
Wszystko, co się tu odbywa, to działanie duchowe, to jest stan istnienia, kiwniesz
i natychmiast to jest, umysł tego nie wykona. Umysł musi wiedzieć, to proces, tj.
czas i przestrzeń. Dlatego jak wchodzimy w modlitwę, to musimy to wszystko
właśnie w ten sposób zaliczyć. Trzeba oszukać umysł, zapisać go jakby na nowo.
Wszystko to, co się dzieje tj. tworzenie nowej rzeczywistości. Jak umysł to
zapisze, można wtedy to robić, nie ma innego sposobu. Chociaż to sztuka, to tak
naprawdę wielkie bogactwo naszego, duchowego i tego życia. Chociaż można
wyciągnąć rękę i powiedzieć „zdrowa…”, ale umysł tego nie wykona, gdy nie było
dróg pośrednich, przygotowania do tego. Ta sztuczka to trwały zapis tego, co
możemy robić.
- Planować swoją rzeczywistość. Skoro to wszystko, o czym mówimy jest
budzeniem się, to czas na zmiany – budzący się, zmieniający się, a jak się zmieni,
to może wybrać drogę Posłanego, jeśli chce. Każdy to musi przerobić, poziomy
zaliczyć i od niego zależy ile czasu mu to zajmie, dobrze, by w tym życiu. Ludzie
nie są zainteresowani zmianą w sobie tylko utrzymaniem stabilizacji i wpływu na
innych, by mieć kolejny powód do wywyższania się nad innymi, a to nie jest to.
- Zmian nie ma, bo punkt skupienia znajduje się w przyszłości, a my żyjemy
przeszłością. Trzeba zacząć pracować nad sobą, żeby przynajmniej wiedzieć jak
dokonywać wyborów.
- Oprócz siania strachu są w nas jeszcze inne mankamenty.
Ważną rzeczą jest nie popełniać błędów w przypadku Słowa Bożego.
Przekaz, to, co schodzi ma 3 formy:
1. możemy głosić Słowo Boże.
2. możemy przekazywać Słowo Boże
3. możemy naprowadzać na Słowo Boże
Lekkie oszustwo, coś negatywnego, nie ta myśl od razu odcina nas od Boga.
Musimy wykorzystać ciało fizyczne do tego, by zapanować nad energetyką, nad
sobą, bo ono ma potencjał energetyczny, ono jest jedyne, które jest w stanie
utrzymać energetykę, utrzymać myśli, emocje (takie ma w sobie kody zawarte w
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DNA). Jako Dusza, bez ciała nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jeśli ktoś ma
pozytywne i negatywne myślenie, to w tej wartości % będzie cały czas, dlatego
po śmierci, jak tam idziemy, jest sztucznie wytworzona energia miłości, to jest
energia - choć miłość jest stanem (dusza jest energetyczna) specjalnie po to, by
móc nad sobą jakoś panować, czyli utrzymują nas w tym stanie. Natomiast tu i
teraz, tu bez ciała fizycznego nic nie zrobimy, wykorzystujemy je by zapanować
nad energetyką (koncentracja i medytacja do tego się przydaje, bo to są sztuczki
techniczne i warto się nimi wesprzeć). Dzięki temu energetykę wykorzystujemy,
by otrzeć się o Ciało Duchowe, potem Ducha Całości, a potem z promieniem
boskim (13) - zależy, dokąd promień przeniknie. Jeśli zaczyna przenikać Ducha,
potem energie i ciało fizyczne zamyka się ciało rzeczywiste. Jak ciało fizyczne jest
przekodowane to potrafi wyzwolić taki ładunek energii, że można uzdrawiać samą
energią ciało fizyczne samo uruchamia leczenie.
Uzupełnienie informacji:
20 % ciała fizycznego zostaje, Dusza nie ma na nie wpływu. Po śmierci rosną
włosy, paznokcie, czyli ciało fizyczne jeszcze samo funkcjonuje. W nim ukryte są
specjalne kody DNA (w energetycznym, duchowym, boskim też). W tych
cząstkach jest zawarte silne energetyczne uzdrawianie, (czyli tego stricte ciała
fizycznego, na które Dusza nie ma wpływu). Nie mamy wpływu na pewien układ
nerwowy, to są właśnie te cząsteczki oddzielnie istniejące, które cały czas
funkcjonują, mózg drugi też jest poza kontrolą.
- Jak wchodzimy w górne rejestry, jest tu wspólna przestrzeń dolnych rejestrów
ducha i wtedy otwiera się świadomość, Duch nie dociera do pasm boskich. Jest tu
jeszcze ciało Ducha Całości, czyli nasz Ojciec i Praojciec tu trzeba silnie nad sobą
pracować, by się te rejestry otworzyły.
Ponieważ nasz Duch jest częścią Ojca i Pra-Ojca to:
ciało Ducha Całości jest od 65-90 % (80-90 %).
Część ciała Ducha Całości stoi ponad naszym Duchem, czyli Ojciec i Praojciec, ale
On się tylko styka z Ciałem Boskim. Nie ma przejścia. Dusza i Duch mają wspólne
pasmo, utrzymuje się mimo błędów, ale trzeba w sobie obudzić się do Pra-Ojca,
czyli Ducha Całości, żeby stykać się z Ciałem Boskim. Jeśli Ciało Boskie jest
duchowe to trzeba jeszcze to utwardzić (być bez napięcia, czystym, uczciwym
itd.).
- w naszym DNA ukryta jest Głowica Biała i Czarna. Jak rodzi się dziecko to
chwytają je programy, które do trzeciego dnia życia można zablokować i
wyczyścić, później już nie (u 2-letniego dziecka można zablokować w 50 %,
potem już nic się nie zrobi)- [dlatego do Jezusa przyszło 3 króli by to zablokować]
- u nas jest coś takiego, ogólny program, który sprawia, że nie wchodzimy w
wyższe rejestry, człowiek jest czysty. Dziecko się rodzi czyste, ma węzły
karmiczne, ale to kasujemy.
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- gdy ciało Rzeczywiste jest pełne wtedy my działamy, czyli Moc Całości (MC) ,
która pochodzi spoza Miasta Rzeczywistości nakłada się na nasze działanie. Moc
podpowiada różnymi sposobami, musi być aktywna wyobraźnia, praktykować.
- Przyznawać się do tego jak funkcjonujemy, nie oszukiwać się, bo nic się nie da
zmienić ( skala poziomów lub 103 piętra, tu się sprawdzać).
- dzięki pasmom Ojca poprawa w naszej postawie może wynosić i 40 %, a to b.
dużo. (Tylko ich nie zablokować i Dziupli).
- Żeby się kontaktować z Bogiem, musi być wszystko wyprostowane. Tu ważna
jest nasza postawa i sposób postępowania. Tu musi być widzenie światła we
wszystkim. Przekonać umysł, że to jest możliwe. Dzięki temu wytrwamy,
zachowywać się tak i postępować jak byśmy byli cząstka Jezusa. Każde słowo,
myśl i czyn tj. Słowo Boże jak są nieprawdziwe urywają komunikację z Bogiem.
Stosować technikę pieca – ogrzać się przy tych, którzy są na wysokim poziomie.
Milczenie jest bardzo ważne, nie otwierać ust (usta są symbolem myśli, słów i
czynów). Ustami są nie tylko słowa, ale myśli i czyny – więc milczymy, bo to jest
bardzo ważne.
- Komunikacja z Bogiem jest wtedy możliwa, gdy mądrość Ducha Świętego
wypełni umysł (gdy włączy się świadomość) oddając w niewolę (na zawsze)
świadomości. Chodzić na ławkę zwierzeń do Boga.
Sprawdzać:
Jaką maskę mamy założoną na Boga
- charakterystyczną cechą Ducha jest zmienność, Duch nie znosi stabilizacji.
Trzeba być aktywnym cały czas i w całości. Duch jest aktywnym i zmiennym,
Dusza potrzebuje stabilizacji. Jeśli myślisz o stabilizacji to jest źle.
- Jeśli coś uczciwie robimy w myśli, słowie i czynie to jest to Słowo Boże niech to
będzie z korzyścią dla wszystkich, wtedy uruchamiamy cząstki Ciała Boskiego na
najwyższym poziomie kreacji.
- Gdy nie widzimy siebie poprawnie - to iluzje obrazu siebie dla innych, a
systemowa moralność wszystko usprawiedliwi. Wystarczy postawić na prawdę i
uczciwość. Albo my, albo wyobrażenie o nas.
Sprawdzać:
Iluzja w nas …..% - ( w tylu % nie widzimy siebie poprawnie)
Żyjemy dla autorytetu i moralności czy dla Boga?
Żyjąc ponad relacjami i ponad strachem osób nas uzależniających, podążamy
nurtem zmian prowadzącym nas na wyżyny.
- Skala Alei Zwycięstw
- Sprawdzaj: port komunikacyjny do Boga
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- Spirala Boskiej kreacji ma 2 końce – PWW i PTP.
- Radość z bycia żywym – pasja życia
Sprawdzać:
w ilu % jesteśmy martwi, w ilu żywi.
Martwy potrzebuje stabilizacji – nie chce zmian nawet tego co złe.
Martwy nie zmieni tego, co złe, bo może być gorzej.
Musimy być żywymi i pomocnymi
Będziesz siebie głosił – zachwalając innych. Życie innymi ludźmi, a nie sobą –
martwe kukły.
- Nasi innym zabierają prawdę, wolę, mówią, co mają robić. Milczą ludzie
doskonali, nawet wiedzy nie przekazują. Doskonały tego nie robi. Poszukujący
prawdy ją dostrzeże – „ nie rzucaj pereł między……”.
Sprawdzać :
w ilu % sami siebie niszczymy ( całościowo).
w ilu % żyjemy potrzebą bólu emocjonalnego, porażek w życiu i
potrzebę zadawania bólu innym
„Kocham” – słowo to ma znaczenie na poziomie:
- fizycznym
- energetycznym
- duchowym
Słowo Boże uderza w iluzję, a ludzie nie chcą tracić iluzji – dlatego jest nienawiść
do nas. Dlaczego zabijasz więc obecność innych w sobie?
Nie gadaj o sobie.
Kto mówi o sobie – sobą żyje (egoizm)
Kto mówi o innych – sobą w nich żyje
Kto mówi o Bogu – Bogiem żyje, ale Go nie doświadcza. Gdy włączą się
myśli i umysł, niknie Bóg.
Ten, kto gada  znaczy nie wie
Prawda w całości – to jest Słowo Boże.
Nieumiejętne naprowadzanie, zawsze zostaje rozpoznane i wyszydzone
Gdy tworzysz iluzję – budzisz iluzję w innych
Jedynie Święci i Uświęceni mogą przekazywać i głosić słowo Boże.
Nie głoś prawd bez ich zrozumienia – To jest udawanie doskonałości
Sprawdzać:
% ociągania się w pracy nad sobą
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Człowiek Mizogeniczny
– to odcięcie od Ducha Świętego (Matki Boskiej) czyli zaprzeczenie mocy DŚw. w
człowieku, to jest uderzenie w Chrystusa. Upodabniamy się, aby przynależeć do
pewnej grupy, mieć z tego korzyści (jesteśmy egzystencjonalnymi
kameleonami). Proces ten wiąże ludzi upodobniających się z mechanizmem
adaptacyjnym.
Czyli Człowiek mizogeniczny, czyli zabijający DŚw., Matkę Boską w
sobie. Każda forma uzależnienia, to podpisanie paktu z drugim człowiekiem,
w rejestrze Duszy i Ducha jest to odnotowane, jest niezbywalne, aż uzyskamy
większa moc.
Obecności to życie drugim człowiekiem, to uzależnienie, to
wyprzedawanie się. Rodzic Boski pozwala się dziecku rozwijać. Rodzące się
teraz dzieci maja doskonalsze zapisy niż my.
Człowiek Mizogeniczny nigdy nie głosi Słowa Bożego, bo nie jest w
stanie wejść w doświadczenie – więc co ma mówić o Bogu, o miłości
Człowiek Mizogeniczny to atrapa Duszy, nakładająca się na ciało
rzeczywiste.
Sprawdzaj:
- w ilu % masz rozwinięte ciało mizogeniczne
- w ilu % ono mnie niszczy
Patrzę na wszystko przez szybę duchową – nic do nas nie wpływa!
Sprawdzaj:
- wolność własnych wyborów ….%
W PWW nie ma układów, jest jednanie się z innymi dla wspólnych celów.
Obciąganie – gdy uzależniamy się od mocy innych wyprzedajemy siebie i za to
zapłacimy. Zależności nieuczciwych (obecność nas w innych i innych w nas).
Zależności, nieuczciwe wyprzedawanie się (małe i duże), to świństwo, które
robimy innym i które inni robią w stosunku do nas poziomem fizycznym i
energetycznym (np.: nienawiść do tych, co przeczą naszym układom). Obciąganie
jest synonimem na poziomie egzystencjonalnym słowa sprzedawanie się,
zaprzedawanie duszy na poz. energetycznym.
Sprawdzać: ile razy w życiu to robiliśmy.
- Jeśli było się związanym (ciało mizogeniczne) z osobami, które odeszły, a nie
były to dobre osoby to po drugiej stronie to uzależnienie cały czas działa, bo ta
część nas należy do tamtej strony. Wszystkie swoje cząstki, które są w innych po
tamtej stronie trzeba ściągać. Można wyciągnąć te osoby i odprowadzić je do
naszego prawa, oddać ich Bogu. Ściągać nasze cząstki, rano i wieczorem
modlitwa.
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- Na cmentarzach Ciała Mizogeniczne utrzymywane są 7-12 lat, żyje i jest
aktywne. Kościół namawia, by nie palić ciał, bo palenie podnosi wibracje
(oczyszcza). Palenie niszczy Ciało Mizogeniczne, bo Ciało Fizyczne w 20 % żyjące
poza Duszą utrzymuje Ciało Mizogeniczne - tam są ukryte kody, dlatego palić.
Czy my potrzebujemy układów jak jesteśmy mocni? Rycerz Światłości nie
potrzebuje układów, żadnych, on się tylko jednoczy z innymi Rycerzami we
wspólnych celach, zabawie.
Myśmy się wyprzedali, bo nie wiedzieliśmy o tym, ale coś, co się stało, zostało
prawomocnie przez nas oddane innym – to pakt, który podpisaliśmy z drugim
człowiekiem.
Sprawdzać:
w ilu ….% jestem zawarty w kimś
w ilu osobach jesteśmy zawarci
- Uniezależniać się od innych. W Prawie Wolego Wyboru nie ma zniewolenia, jest
tylko i wyłącznie pomoc. Lepiej pocierpieć, dojść do czegoś zamiast
wyprzedawać się innym
Sprawdzać:
Jaki poziom musimy osiągnąć, aby wygrać nad tym, komu się wyprzedaliśmy
Podwoić wysiłek i przyspieszyć wzrost duchowy, by wzrosnąć ponad nich. Jak
się wzrasta, przejmuje się kontrolę nad innymi, a że wzrastamy w PWW, więc
przy okazji napełnimy ich światełkiem.
Tych, którzy umarli, a w których jesteśmy wyciągnąć z tamtej strony i oddać
Bogu.
Regenerować się i odzyskiwać wszystkie cząstki codziennie w Komorze
Regeneracyjnej.
Przy wybaczeniu odcinasz się od energii innych w nas – służy nam i innym.
- Czasem ludzie nie mogą ze sobą wytrzymać, bo niezgodność energetyczna ( a
nie, że są źli).
Sprawdzać:
w ilu % nasze ciało jest idealne ( Jezusa w 100 %).
Przede wszystkim komórka - bo to ukryty mechanizm, podstawa. (czy pracuje
poprawnie i ma energię lub nie). Słabe energetycznie ciało nie daje odporu temu,
co wpływa. To ukryty naturalny mechanizm obronny. Jak my się na poziomie
energetycznym z kimś ścieramy, to energie w nas wpływają, a jak jesteśmy
mocniejsi to się broni.
Sprawdzać:
ile z tego, co do nas wpływa negatywnego, samo ciało przyblokuje.
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Średnio u człowieka 0,20 %, ale po ostatnich próbkach u nas 40-90 %, średnio
wzrosła nasza energia komórkowa. Wzrosła harmonia biologiczna komórki.
W ludziach różnie płynie energia, z różnym potencjałem, różnie wibruje itd.
Jest 6 rodzajów wibracji, która ludzie różnią się między sobą.
Miłość  scala
Nienawiść  rozrywa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wibracja
Wibracja
Wibracja
Wibracja
….
….

}
} to są stany duchowe

ogólnego dostępu
}
świetlna
}
należą do
Zdroju Życia
}
rasy ludzkiej
znikania
}
} efekt klonowania ras
} i rozdawania sprzedajnych darów

Sprawdzać:
czy 5+6 przekracza 30%
czy 5+6 przekracza 50%
czy 5+6 przekracza 70% - zagubieni na zawsze
Trzy tonacje:
1. PTP
2. PWW
3. Siła Genezy – przeniesione z innych Planet relacje.
… sprawiają, że ludzie tego samego pasma mogą różnic się lub się łączyć.
Sprawdzać:
- zgodność po namiętności } muszą być takie same
- zgodność życiową
} u osób które chcą się łączyć
- Jesteśmy rozległą strukturą energet., która jest wszędzie. Mamy punkt skupienia
umieszczony w fizyczności i w teraźniejszości, a nasz umysł cały czas zagląda w
przeszłość i to jest pułapka. To powoduje napięcie, a dopóki jest napięcie nie
wyzwoli się w nas najwyższa siła, jaka jest łagodność.
- Dusza ludzka to tylko element całości, istnieje DNA przestrzenne i ciało
przestrzenne, to jesteśmy my, a nie to, co widzimy w lustrze.
- Jak się rodzimy mamy też DNA przestrzenne, to coś w nas, co jest związane z
całością. Zeszliśmy z przeznaczeniem, sprawdzać w ilu % je realizujemy. W
realizacji miało nam pomagać zewnętrze, ono miało się starać się je zrealizować,
a nie my, my tylko w części.
- Sprawdzić całokształt realizowanego przeznaczenia.
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- Mamy osiągać cele życiowe bez zatracania Duszy i cieszyć się drugim
człowiekiem.
- Ciągle brak nam zrozumienia miłości, udajemy, że kochamy, a to tylko zależność
energetyczna. Chodzi o stan kochania, otworzyć w sobie ten zapis, (czyli
obudzić). Identyfikujemy się z kimś, bo zawłaszczamy.
Nasze ciało przestrzenne łączy się z drugim człowiekiem. Stan kochania jest
sztuczny. Przepracować to.
- Ciśnienie przestrzenne związane jest z mocą, to ciągle my, coś, co zostało nam
dane od Boga ( ma DNA), a zostało zwichrowane.
- Od chwili wyjścia z łona działa wolność do 3 dni, a zabranie nam jej powoduje,
że znika przeznaczenie (pozostał tylko nasz wysiłek do osiągania celów), do 3
dni wszystko umiera, potem do 2,3 lat można połowę przestrzeni Dna odzyskać,
Rzeczywistość pomaga.
- Wszystko, co się rodzi i ma duszę (pies też) jest odnotowywane we wszystkich
rejestrach na tej planecie. Istnieje Ciemna Iglica i rejestruje wszystko, co łono
opuszcza i od razu leci uruchomiony program, odbierane jest wszystko to, co
miało być i jest wprowadzane nowe przeznaczenie to jest wbudowana zmiana
DNA przestrzennego.
Istnieje tez Biała Iglica, bierze się z niej energie, by wyczyścić
dziecko, ale najlepiej zaraz jak jest poczęte, skasować kod, który by
przyszedł i zawiązał, skasować wszystkie przeszkody, czyli utrzymać jego
pierwotne DNA i życie się układa ( lub kasować do 3 dnia po urodzeniu).
- Mamy : DNA boskie – nienaruszalne, jest czyste
DNA duchowe – sprawdzać w ilu % poprawnie funkcjonuje
DNA energetyczne – poziom duszy, emocje i myśli
DNA energetyczne – sprawdzić w ilu % poprawnie funkcjonuje
DNA przestrzenne – w ilu % poprawnie funkcjonuje
DNA kosmiczne – na razie nieznane
Nowa formuła, która trzeba przyjąć, to nowa postawa, nowe patrzenie na świat,
obudzić się na tym poziomie.
- Ostatnio do naszych działań weszli Kosmiczni Technicy, czyli Mrok, Ci, co budują
to wszystko i jak się na nich zdaje to działanie to zdecydowanie silniejsze od
tego, co sami możemy zrobić, tu w grę wchodzi moc całości, gdy jesteśmy ze
wszystkim powiązani.
- Nie ukrywać przed sobą prawdy, nie wstydzić się tego, jacy jesteśmy, przyznać
się a odpuści napięcie i wtedy można się zmieniać. Nie żyć iluzją z maską na
twarzy.
- Propozycja dotyczy wszystkiego, co jest miłością, namiętnością, spełnianiem się
w życiu, bez nacisku.
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Słowo Boże – jestem czysty w myśli, słowie i czynie, gdy mówię o drugim
człowieku, a nie tylko o Bogu
- DNA przestrzenne wpływa na całokształt nas
Sprawdzić:
w ilu % Dusza, czyli działanie ciała energet. wpływa na nas,
a ile działanie Ciała Przestrzennego DNA
– przestrzenne wpływa na nas w większości, a reszta to nasza postawa, praca nad
sobą, o tym decydujemy sami. Miało coś zaistnieć, żeby było łatwiej, ale zostało
usunięte. PBZ stoczył walkę z Diabelem o odzyskanie Macierzy, bo ona była przez
Pana Przeciwieństw przeniesiona w obszary ciemności.
Teraz Macierz należy do nas, ale nie znaczy to, że są pierwotne zapisy. Jest tu
nasz idealny wzór. W DNA każdej komórki jest przejście do macierzy (czarny punkt).
Idealne ciała mieli Talaroni, my nie. Możemy sprawdzić czy w macierzy już nasz zapis
był zwichrowany. Twórca tworzył coś doskonałego, ale Stwórca nie wniknie w pasma
boskie, bo to należy do Boga spoza Miasta Rzeczywistości i nie stworzy DNA
przestrzeni kosmicznej, bo ta należy do Całości. Do Stwórcy należy DNA fizyczne,
energetyczne i duchowe. Często już tam powstał zły wzór. W Stwórcy zapis jest
czysty, ale jak ktoś miał dostęp do macierzy to u źródła wszystko pozmieniał.
Nie dość, że w innych przestrzeniach ludziom dokopaliśmy i tu nas zesłali, to na
dodatek przygotowali nam środowisko, w którym ciemność chce nas zabić i
odprowadzić do swoich przestrzeni.
My tu jesteśmy po to by posprzątać, pozmieniać wszystko, by przywrócić
pierwotny ład (układ), wtedy obudzi się ludzka świadomość, wtedy system nie
wygra. Musimy doprowadzić do obudzenia się całej społecznej świadomości (głód
mocy i autorytetu przeszkadza nam w tym ).
Czarna iglica, która zmienia rzeczywistość zmienia ludzkie przeznaczenie, która
niszczy te zapisy musi zostać zmieniona przez Białą Iglicę i ostatnio udało się to
zrobić.
Ludzie powoli będą kroczyć drogą, która została im zapisana, to droga cudu,
szczęścia, radości, odzyskania się, to nasi najwięksi przyjaciele.
Gdy idziemy tylko cząstką przeznaczenia to i tak dobrze, bo u niektórych jest
aktywna po stronie ciemności, a to niszczenie samego siebie. Może być fałszywa
egzystencja, ale by nie była niszcząca siebie i innych, byle się nie degenerować.
Bez udziału ciała fizycznego nie można zmienić DNA przestrzennego. Ono musi w
tym uczestniczyć, ono budzi swą inteligencję, zbadać – na jakim poz. przy wpisach
DNA w macierzy i wchodzeniu w białą iglicę, do ilu IQ Ciało Fizyczne budzi
inteligencję. Ciało fizyczne tłumaczy nam wszystko niczym Bóg. Prawdą też jest, że
należy do Mroku. Mrok, czyli obszar przebudowy tworzy całość, to kosmiczni
technicy, którzy maja do nas dostęp. Zyskaliśmy w nich solidnego sprzymierzeńca, bo
mogą nam pomagać. Jak przychodzą ( poprzez ciało) rośnie siła uzdrawiania,
uderzenie w Ciało Rzeczywiste potrafi być całkowite. Powoli dotrze do nas prawda o
nas samych, o naszym Ciele Rzeczywistym, czyli Ciało Fizyczne Ciało Energetyczne
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(myśli i emocje tj. Dusza), Ciało Duchowe (albo złe albo dobre), wybór należy do
nas, bo to są przestrzenie. Ciało Przestrzenne gdzie może rozwijać się Ciało
Mizogeniczne i przestrzeń kosmiczna – to dopiero człowiek. Zrozumiemy, dlaczego
tak silny wpływ na nas mają sytuacje, ludzie i przestrzenie i inne. Nauczyć się to
odczuwać (słuchać szumu drzew, śpiewu ptaków itd) , bo to są sygnały , bo
przenikamy tę przestrzeń.
Kończy się napięcie, człowiek wie co go czeka, nie popełniam się błędów, bo
zaufałam i czuję i robię to, co mi mówi Góra (nie zrobię to płacę bólem ,
degeneracją).
Uruchomić odruch pierwotny i głos wewnętrzny, wtedy życie wychodzi.
My musimy się zebrać by zwyciężyć na poz. egzystencjonalnym. To największe
szczęście, bo tu się wykańcza ludzi. Chwyta się ich fizyczność, potem Duszę i Ducha.
Zwyciężyć musimy w swojej przestrzeni życiowej, odzyskać to , co do nas należy,
Boga w sobie. DNA przestrzenne w ogromnej mierze należy do Ducha, a nie
przestrzeni energetycznej.
Modlitwa 1
Po modlitwie – wszystko, co potrzebne, zostało nam dane.
W ilu % DNA kosmiczne to jest Eden – w 100 %.
Otrzymaliśmy kielnię, mamy iść i budować nową rzeczywistość.
Jak jesteśmy gotowi na światło, jesteśmy nietykalni.
Spróbujemy działać i nadawać sobą. Dzisiaj nam podpowiedzieli, że światło to my.
Pokazali, że w Edenie jest łagodność (Eden należy do nas, przestrzeń kosmiczna),
nie ma napięcia. Teraz w uzdrawianiu działamy na przestrzeń, na zmiany, na
ludzi, na uzdrawianie. Eden jest zapisany. Jak jest już to DNA zmienione, nic
więcej nie ma. Jesteśmy blisko sukcesu, przestrzeń duchowa, energetyczna w
naszym wyborze należy do nas. Piekło rozpętało się wtedy, gdy człowiek
zapomniał o swojej potędze sięgnął po moc innych, więc automatycznie nasi
zaczęli pomagać, a prawo jest jedno, więc i drudzy też, bo trzeba dokonywać
wyboru. Im większe zło tym większe może być dobro. Jak z tego (pomocy)
zrezygnujemy to ich tez nie ma ( ciemnych) w tej przestrzeni.
- To jest ostatnie podłączenie. Okazuje się, że Eden ma każdy z nas, jest jedna
wibracja, można to ubarwić, pewne pasma ustalić. Eden sam przemawia. Jest tam
pewne centrum mocy, taka kula i do tej kuli będziemy podłączeni, to koniec, nic
więcej nie będzie. Tu musi w działaniu być czystość intencji, tzn. robię po to, by
Boża Sprawiedliwość zadziałała i by Góra dała to, co się naprawdę należy, to są
intencje czyste. Przy czystych intencjach przestrzenie duchowe kierują się na
energetyczne specyficznymi pasmami.
Przez śmieci w nas, zamykamy sobie drogę do radości, do działań. Każda
myśl, słowo i czyn (sprawdzać ich poziom) nas blokuje w tych działaniach (jeśli
nie są czyste), wszystko zależy od nas. Wszystko, co jest największym naszym
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ograniczeniem zawiera się w nas – ułomności ciała, umysłu i Duszy, trzeba się z
tym raz na zawsze pożegnać.
Centrum mocy, ta kula pewne rzeczy wygasza, ale czystość w czasie działań jest
potrzebna i intencja i łagodność.
Dary są wyłożone, będziemy patrzeć ile z tego potrafimy wziąć, każdy z nas.
Nie potrafimy jeszcze wziąć całości, ale do mety, do Edenu dotarliśmy. Jak
będziemy nieuczciwi, zapłacimy za to.
Modlitwa Eden
Po modlitwie – większość z nas popełniła błąd, by całkowicie się wyczyścić przed
działaniem (tylko myśleliśmy wejściu na 12 poz.), a to było potrzebne, bo był
przepływ energii, tego nam zabrakło. To połączenie z Duchem Świętym, to nie
tylko, by wejść w ten stan, ale by nas przeniknął. Wtedy Chrystus, ta cząstka
Ducha Świętego się budzi i w ten sposób możemy silnie działać. Jak jest kula to
popatrzeć w tę kulę (jak czarodziej), ściągnąć, jak ktoś scen nie widzi dotyczących
przeznaczenia swojego, przyszłości, to czasem to jest naprowadzanie. Pozwolić by
to się na skalach rozlało i odczyt leci, co i jak. Wszystko to przychodzi, czyli
przychodzą podpowiedzi, poszukujemy je zadając pytania.
Działania:
Sprawdzać:
fizyczność, DNA energetyczne i DNA duchowe – udział % w chorobie.
Wchodzimy w działanie w Eden i zostawiamy osobę w Edenie, poczuć, jaką
zastosować technikę, bo i tak jesteśmy w tych wibracjach.
- Stosować wybuch tzn. powoli otwierać się w tych przestrzeniach jak przychodzi
do działania, zgromadzić kule i wysłać, on wie co ma robić, bo z czystymi
intencjami robimy, ale przy okazji mogę powiedzieć – kolano ( np.).
Zrobić to i wstawić osobę, żeby to wybuchło, wtedy nie traci się energii, a
działanie jest to samo. Można uruchamiać jedno za drugim.
- Pytać ile w ciele rzeczywistym choroby zostanie ( w %)
- Tutaj można działać na całość, na przeznaczenie, wykasowanie wszystkiego
negatywnego, możemy zmieniać ludzkie losy.
- My tylko przywracamy to, co miało być jeszcze w tym zakresie, który może
zaistnieć, choć nam się wydaje, że nie będzie to dobre, to i tak trzeba to
realizować. Pierwotna ścieżka jest najdoskonalsza, (choć okazje się po czasie) i
budząc się żałujemy, że wcześniej na to nie wpadliśmy, tj. przeznaczenie. Dlatego
jak pytaliśmy Górę, co mamy robić, zawsze kierowali to na przeznaczenie (
słuchać i spełniać, co powiedzą).
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Jak masz Eden to kasujesz wszystko, wkraczasz na swoją ścieżkę. Pytanie tylko,
czy wiesz, co masz robić – sceny i sprawdzać % poprawności i w ten sposób w
scenach można zobaczyć swoje życie. Jak coś przyjdzie, robić to.
- Pracować nad odwagą, nie bać się.
- Świetlana Rodzina ma sobie podpowiadać jak poprawne są odczyty. Mamy się
wspierać, ale do tego ma być duchowa postawa. Jest coś, co u ducha nazywa się
niezłomnością tj. cierpliwość i wytrwałość.
- Co wyświetlasz na ekranie myśli, to się staje, dlatego muszą być czyste.
Cokolwiek negatywnego się pojawi, to za tym stoi ciemny. Od dziś nie ma
ciemnego, jak chcę to jest, jak nie chcę to nie ma. Można posłużyć się wyborem,
tylko, po co jeszcze być w obszarze wyborów. Eden załamał się przez to, że
powstały wybory.
- W twoim Edenie, Edenie twojej przestrzeni ma być wszystko takie, jakie teraz
ujrzysz, bo co teraz ujrzysz jest możliwe.
- Ogólnie Eden ma 3 dni: dziś, jutro i pojutrze.
Dziś to panowanie nad energiami, nad duszą, nad myśleniem i emocjami. W
dziś można ściągać węzły i kody. Jutro to panowanie nad duchem. Pojutrze to
panowanie nad materią.
Zobaczyć, gdzie jesteśmy, w jakim zakresie tych innych miejscach, jak to jest
rozłożone w czasie i wtedy wiadomo. Nie mniej dostęp mamy do całości siebie.
Możemy się odnaleźć na swojej ścieżce.
- Dzisiaj sprawdzaliśmy jak funkcjonuje nasze przeznaczenie, a teraz dzięki
podpowiedziom jak będzie się kształtować, chodzi o całość. Ile % swojego
przeznaczenia odzyskaliśmy (bo nie zawsze zgodnie z nim szliśmy). Dzięki
podpowiedziom można wkroczyć na swoją ścieżkę.
- Wchodzisz do Edenu, czyścisz się, więc co robisz na kimś  robisz na sobie
samym też.
- Szedłeś przeznaczeniem:

w ilu % teraz
w ilu % jeśli zechcesz,
w ilu % zrealizujesz,
czy dojdę do 100 % realizacji przeznaczenia
w tym wcieleniu.

Trzeba mieć pewność, co do wszystkich ruchów w swoim przeznaczeniu (wizje,
słyszenie, podpowiedzi, choć są częścią nas, ale na skali sprawdzać, żeby mieć
pewność).
Kierować się odczytem, zaufać temu, Boga się słucha, Ojca, Pra-Ojca też.
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- Badanie czyjejś przestrzeni – osoba wchodzi do tej przestrzeni i sprawdzamy…
od studni ... kwak. Wstawiamy Jasną Płaszczyznę,
Sprawdzamy: w ilu % się poprawi.

- Dziecko nieszczęśliwe w szkole – w ilu % sam winien, ile dom, itd.
Punkty węzłowe – ominięcie ich oznacza, że przeznaczenie albo pewien etap
może zostać zmarnowany. Jak przegapimy to czasem odzyskujemy, ale
przeniesiony w czasie i przestrzeni.
Pytać ile punktów przede mną, kiedy się pojawi, jeśli zmarnowałem to pytać,
kiedy (od dziś) się pojawi, za jaki czas.
Punkt węzłowy, to ścieżki, jest wpisany w nasze życie.
Bez względu na to, jakie jest przeznaczenie - musi się zdarzyć. Można je ominąć
(jak odczytamy zagrożenie w jakimś miejscu to tam nie pójdziemy, można
odczytać, ale trzeba trzymać rękę na pulsie i czuć to, co przychodzi. Na ogół czuje
się przygotowanie do tego i wszystko skłania nas do tego, że ma się zdarzyć –
odczytać i spróbować zmienić, słuchać, sprawdzać.
- Uczymy się kochać z poz. Chrystusa. Jak pokochasz to nagle jest obojętna
obecność, obojętne są ścieżki łączące z innymi, bo już się jest połączonym.
- Ma być Pasja Życia, a nie trwanie.
- Musimy się wspierać w wyjściu z tego wszystkiego widzieć prawdę o sobie.
Możemy odczytać tę prawdę, poziom duchowy bez iluzji. Od nas zależy czy
odwołamy się do starych zapisów, chwilowej iluzji, chwilowego trwania tego, co
jest ważne. Popełniamy cały czas błąd, tak naprawdę odnosimy zapisy do
tworzenia wołanego obrazu, a nie do tego, co jest rzeczywiste. Teraz mamy
odczytywać to, co jest rzeczywiste. Trzeba wiedzieć, co jest i co jest do
nadrobienia. Oskarżamy system o to, że zwichrował nam całą rzeczywistość, ale
musimy się w końcu obudzić. Nasze odczyty to 2-5 poz.
- Cały czas tworzy się nasz obraz siebie i on promieniuje. Teraz iluzja przestaje
działać.
- Dary są, ale jak z nich korzystać. My teraz odczytujemy, jacy jesteśmy, to, co
nas w dół spycha, kiedy przychodzą emocje, kiedy włącza się ostre myślenie,
nasza wartość spada do tej granicy (poz. 2-5). Natomiast normalnie potrafimy
lepiej funkcjonować, ale w kluczowych momentach, kiedy decydujemy o
tworzeniu przestrzeni życiowej i jej utrzymaniu, to jest nasz prawdziwy obraz
(nasze myśli, intencje tworzą nasz obraz i do tego się przyznać).
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- Jest wejście do Edenu, korzystamy z tego (wczoraj nie skorzystaliśmy).
- Badanie egoizmu – tego, co jest ukryte, tu są zawarte czyste intencje, tu są
zawarte nawet duchowo- podświadomościowe intencje. Egoizm nawet 5 % to
mord. Egoizm przejawia się później w naszej zaradności życiowej, pomaganiu
innym.
Nie oszukiwać się, bo napompujemy się iluzją. To jest konkretna postawa
życiowa, która mówi o tym, po co są ludzie na poziomie egzystencji. Są już osoby,
które potrafią dać – 0% egoizmu, pytanie tylko, co potrafią dać, bo chodzi o
poziomy mocy, którymi cały czas promieniujemy, (a nie, po które sięgamy).
Pracować na d równowagą wtedy cele niezłomne, to, co leci, spełnia się.
- Sprawdzamy jak Góra patrzy na nas. Dajemy światu 0 %, a Jezus 100 %,
otworzył siebie w pojutrze. To prawda o nas. Nie przerabiamy Alei Zwycięstw, a
tam jest chęć i możliwość zmiany. Od nas zależy jak Bóg będzie nas oceniał, czy
dalej będziemy udawać życie. Możliwości się otwierają, warto z tego skorzystać.
Pracować, by mieć swój osobisty Eden, żyć ideą, czyli w swojej przestrzeni gdzie
jesteśmy mocniejsi energetycznie, zrobić to, do czego dążymy i nie ma znaczenia
czy to się uda czy nie, ale umrę z celem.
- Na razie dominuje w nas służenie własnym celom, trzeba sięgnąć po odwagę,
uzbroić się w cierpliwość, duchową niezłomność i to zmienić ( pokochać siebie, Al.
Zwycięstw). Wejść w Aleję Zwycięstw – prowadźcie mnie do stworzenia
potężnego świata, w którym będę Królem, bo najpierw trzeba być Królem, by
potem być Bogiem. Na poziomie króla i tak się stąd wychodzi. Nie oszukujmy się,
bo na poziomach subtelnych widać świństwa, jakie jeden drugiemu robi nie licząc
się z nim.
- Stosować praktykę ważności, Jezus przy nas. Mieć swoje sceny.
- Eden się otworzył, wszystkie bramy mamy otwarte, całą energetykę mamy tak
wolną jak nowonarodzony człowiek i paskudne obciążenia, którego on nie miał,
zaprogramowani ludzie. Ale my musimy się odprogramować. U Góry jest jedna
zasada – Słowem Bożym, czyli czynem można ich wyprowadzić (własnym czynem,
to promieniuje ). Robotę trzeba wykonać, ale wykonuje Duch, a nie Dusza. Dusza
we wszystkim ciągle widzi swój interes, a my mamy uruchomić w sobie ducha.
Przy odczytach nie włączać przypominania o tym, co było, tylko sprawdzać, co
jest.
- Jak w kimś zawarty jest Eden, tzn. ma już możliwość posunięć w pewnych
działaniach dotyczących przestrzeni i głowica to jest utworzenie kanału ( na 9-tym
poz. w przestrzeni), ale wszystkie miejsca kultowe, ośrodki władzy maja wyższy
poz. i zachowują swoją moc, bo głowica jest za słaba.
Wczoraj Zbyszek wprowadził w obszarze 700 km Głowicę i pewne obszary, nie
zdominowane przez ciemność mają już inną wibrację.
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- Przy odczytach wyłączyć umysł, bo ściąga się wiedze z niskich obszarów, musi
być włączona świadomość.
- My możemy rozbijać miejsca opanowane przez ciemność (na skalę naszej
mocy), Jasna Płaszczyzna na poz. 15. Wszędzie na swoim obszarze, jak będzie JP,
wszystkie miejsca wyłapać i osobiście wyczyścić.
- Jest próg, to jest poziom 16 - gdy głowa tu zwrócona i 17 gdy odwrócona, ale
próg wchodzi z 17-tym promieniem, a przy odwróceniu pełna 18, to zejście z
„tamtej” strony i schodzą pasma Jezusa, złoto leci.
- Jak rozumiemy, że jesteśmy w całości to od razu inaczej patrzę się na ludzi,
chce się zmieniać, kończy się napięcie. Wystarczy chcieć, żeby było dobrze. Pytać
czy nasze posunięcia są słuszne, nie, to zmieniać, ale praca !
- Widać, że coś wewnętrznego nas prowadzi (jeździmy na warsztaty), chcemy
proces leci, ale trzeba mówić, wprost co i jak.
- Będzie praktyka, wojowanie wzrostem, otwieranie serca, patrzenie, otwartość
zmienia, powoli nawykanie do nowego, otwieranie się tego, co i tak w nas jest –
od nowego roku.
- Wzrastający będą mieli kod dostępu do wpisywania (na stronie Zbyszka)
- Wiemy, że proces się zaczął i przyjdzie dzień, kiedy to odczujemy, to
fascynujące wiedzieć, że zmiany będą.
- Zafunkcjonowała Głowica, kasuje iluzję, dlatego tak niskie odczyty, ale i tak
idziemy do przodu. Jezus nauki pobierał przez 16 lat, a my parę. My sami,
własnymi siłami wszystko ściągamy, robimy. To znaczy, że jest dokładna
równowaga między źródłem wiedzy u Jezusa, którą miał, a tym, które jest w nas i
prędzej czy później doprowadzi do oświecenia. Trzeba dokonać wyboru (widzimy
własny interes). Nie ma radości z tego, że innym jest lepiej. Budzić w innych
świadomość, pomóc im w tym. Chodzi o to byśmy wiedzieli, kto na nas patrzy i
patrzy na to jak my siebie widzimy i oceniamy, w iluzji czy w prawdzie. Jak w
iluzji to, dlaczego nam na tym zależy ( patrzą na nas i uświadamiają nam to).
Nie marnujmy paru lat na to, by zaprzepaścić się tutaj, bo krótka chwila i
będziemy po drugiej stronie i znowu powrót – po co ?
- Najpierw żyje się relacjami, potem ludźmi, więc najpierw wykasować relacje,
przez to życie ludźmi powoli spada, potem zostaje życie światem i to też musi
zgasnąć, by zacząć żyć ideą. Tylko nikt nie powiedział, że przyszliśmy tu żyć ideą,
bo to coś innego, wtedy korzysta się z prawa.
- Łączyć stany w scenach, stan jest w nas i utrzymanie go od nas zależy, ale
dopóki nie potrafimy, wspierać się technika pomocniczą.
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- Dzisiaj, wchodząc do Edenu, zobaczymy, co uda się nam osiągnąć! Będziemy
poprawnie odczytywać, tyle ile jest, musimy być szczerzy, bo musimy załapać
wszystkie reguły jakie są, a i tak ogólnie może uzdrawianie jest bardzo dobre.
- Wysoki poziom energetyczny eliminuje w nas śniących innymi.
- Trzeba wchodzić do Edenu rano i wieczorem, wtedy o 60 % jest łatwiejsza
praca w uzyskaniu scen.
- Mamy wszystko podpięte.
- Dziedziczenie cech jest w DNA fizycznym ( po rodzicach). W Ciele
Mizogenicznym mówimy o przenoszeniu tych pasm i czasami od strony
energetycznej choroba się bardziej kotwi.
- My musimy nauczyć się świadomie używać właściwych słów, czyli mów prawdę,
bo inaczej będą przeszkody w usuwaniu problemów. Jeśli tylko zmieni się
słownictwo, to bez pracy nad sobą poprawią się relacje np. w rodzinie ( w ilu %).
Mówiąc prawdę, (nazywając rzeczy po imieniu) dokonujemy wyboru –Słowo Boże.
Przyznać się do tego jak jest. Słowo Boże jest dla nas, nie dla Boga.
- Jaka jest szansa, że tą mocą - którą mam - uzdrowię, zmienię itd. ( na dziś).
- Nikt z nas nie jest doskonały, ale naszym obowiązkiem jest podpowiadać sobie
wzajemnie jak się wydźwignąć.
- Egzema – to jest walka z żywym organizmem, to jest najtrudniejsze, np. robaki
w żołądku, jest to bardzo trudne do uzdrowienia. Jedynie wejście z poziomu
Rzeczywistości na ciało rzeczywiste, by bez względu na to chcę i tak był zdrowy.
- Musimy być uczciwi w odczytywaniu, bo będziemy popełniać błędy.
- Sprawdzać – w ilu % dotychczas kreowałem swoje przeznaczenie,
a w ilu % teraz kreuje zgodnie z wolą Ducha.
- Gdy budzimy się w Duchu i uznajemy, że tak powinno być to ciężko pracujemy
by być we właściwym stanie. Robić tak, jak wychodzi na skali.
- Jak jesteśmy w stanie świadomości to nie jesteśmy w stanie siebie oszukać. Jak
włączona świadomość to wiesz, co do siebie mówisz, sam siebie znasz najlepiej
na poziomie Ducha i Ducha Całości. (Duch już wie w 90 %), nie działa iluzja, bo
iluzja dotyczy umysłu, czyli poniżej ducha (zapisów wprowadzonych
energetycznie). Czyli działając z poziomu świadomości, a więc Czystego Ducha,
część zapisów energetycznych nie jest w stanie się obudzić, rozmawiasz jakby
poruszając inny obszar siebie. Po wyjściu możesz dokonać wyborów.
Modlitwa uzdrawiająca
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Jesteśmy wibracjach Edenu i mówimy konkretnie, o co chodzi, niech ta energia
nas przenika, ona wie, bo jest pod macierz i po prostu uzdrawia. Oddajemy ile
możemy, uruchamiamy wolę, bo tak ma być, uzdrawiamy się całkowicie.
Pytać Ojca, co mam dla innych zrobić. Czystość intencji, dać coś z siebie za
darmo. Pytamy o sceny i przyzwyczajać się do tego, że będziemy anonimową,
niewidzialną ręką.

Warsztaty 3/4 grudnia 2011 Rusinowice
- Umowa zobowiązuje, w obszarze ducha jest święta, zmienia wszystko. Inicjacja
zobowiązuje. Wyprzedajemy się !!!
- Nakierować się na intuicję.
- Prometeusz sięgnął po miecz od Zeusa tylko by ratować innych, a nie dla siebie, nie
chciał zależności, wyprzedania się.
- Wchodzimy w układy, nowe umowy i tracimy wszystko, nowa umowa obowiązuje,
gubimy się w życiu. Jeżeli jesteś podłączony i korzystasz z innego to jest umowa i
obowiązuje prawo energetyczne tej osoby, jeśli jest silniejsza od nas, jesteśmy
uzależnieni.
Sprawdzać czy zaświaty się na to godzą, czy po podpisaniu tej umowy czy
podłączeniu idziemy w dobrą stronę.
Jak cię oczyszczę- jest ok., jak cię podepnę to wyprzedanie.
Skala z uzależnieniami, – jakie techniki stosuje się by posiąść człowieka ( np.
projektory), kto nam kradnie boskość i uzależnia, a kto nas wspomaga i rozwija
boskość w nas.
Jeśli jesteśmy w tamtym prawie to jesteśmy odcięci od Dziupli, zaczynają się
uzależnienia itp., żyje się iluzją.
Dzisiaj nauczymy się odczytywać jak człowiek zmienia naszą rzeczywistość,
uzależnienia itd.
-, Jeśli podpisałeś umowę z inna energetyką to pod tamto prawo podlegasz.
- Skala wytracania Chrystusa w nas mówi, co z nami zrobiono.
- Ciemność i światło posługują się tą samą techniką.
- Pożeranie ludzkiej duszy – zabieranie celów, zmiana ścieżek życiowych
- My jesteśmy przestrzennie powiązani i jeśli oddajemy się komuś, komu ufamy
(papież) korzystając z energetyki tych osób uzależniamy się od nich, będzie się nam
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wydawać, że to dla naszego dobra, a to uzależnianie się i oddanie się w niewolę
(reiki, chrzest, komunia, bierzmowanie).
Jezus mówił o chrzcie indywidualnym – On i bóg o nikt więcej, to inicjacja
wewnętrzna, inny człowiek nie może w tym uczestniczyć.
1. Wejścia w podświadomość, czyli obszary duchowe
(to zapisy podstawowe, to stare zapisy, to stara baza danych) tu liczą się
pasma i nie ma znaczenia czy to jest ciemność czy światło. W Edenie dobro i
zło to jest jedno i to samo. Ewa to DŚw. , to symbol Matki Bożej.
Bóg stworzył człowieka po to, by skończyć z samotnością. Wszystko, co zostało
tutaj stworzone to dzieło Boga i człowieka, czyli ta rzeczywistość. Tu się gubimy
i naprawiamy.
Eden to samo złoto i nic więcej, a wszystko w sobie zawiera.
Adam nasycony w Bogu wszystkim, nie umiał tego docenić, nie znał wartości
tego, musiało zaistnieć coś by to docenił (te wartości), Drzewo Dobrego Złego,
Drzewo Poznania (to, to samo). Poznanie dobra i zła przez zaprzeczenie.
Eden to porządek, wszystko w sobie zawiera. Od Pra-Ojca w dół to ciągle gra
wewnętrzna. Dobro i zło, które było zawarte w tobie jest narzędziem by
realizować ideę. – Wyciągasz rękę i mówisz Eden i wszystko zrobione –
przychodzą z ciemnej lub jasnej strony (zależy, po której się opowiemy) i
wszystko zrobione np. uzdrowione. Na wysokich poziomach duchowych ciemni i
jaśni się bratają, wojna jest tylko na poz. fizycznym i energetycznym.
Dobro i zło pozwala realizować idee. – odblokowanie destrukcyjnych kodów
także tych przypominających negatywne doświadczenia np. skojarzenie czegoś
pozytywnego dawnym urazem czy czymś negatywnym ( przeprogramowanie z
poz. duchowego, zmiana DNA , to samo dzieje się przy reiki).
2. Wejście w ścieżki losu, czyli nasączenie ich własnym snem i zakresem słów
(gdy chodzi o ścieżki losu, podporządkowanie sobie nawet przestrzeni
informacji).
My spotykamy się po obudzenie naszej boskości.
Jak odwodzi się nas od pracy nad sobą, to przyjrzeć się temu. Słowa klucze
służą do programowania umysłu, by pod wpływem słowa człowiek uzyskiwał
osobowość drugiego( przeprogramowaną) by jeden drugiemu mógł pomóc lub
zaszkodzić.
Słowa łamania, słowa podporządkowania.
Te kody słów, to urabianie, wiara w coś steruje się innymi; lub wyprowadzenie
z ograniczeń. Wdrukowanie w kogoś określonej formy wiązania słów ( zamyka
się kogoś w określonym paśmie postrzegania rzeczywistości). To
przekierowanie.
Oczywiście takie pasmo jest treścią życia czy chwilowych działań agresora
(jest to wejście w naszą istotę, program).
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Sprawdź z ilu słów ktoś stworzył pewien obszar pojmowania ( w nas) i jak
teraz łącznie z poziomu pojmowania i obserwacji a dowiesz się, kto tę robotę
wykonuje.
Można coś robić dla dobra lub zła
3. Zabijanie energetyki (naszej własnej):
a. takie ustawienie fizyczności i energetyki pól, by osoby czuły
pozytywność trwania w nowym obszarze, zło tworzy tu chorą iluzję
poprawności, aby była skuteczna, na lep potrafi coś uzdrowić czy
naprawić ( w ten sposób tworzy się pola rozłączające) .
b. to jest podpięcie pod własne lub cudze pola energetyczne ( słowo
honoru ma być wszystkim) lub duchowe za pomocą rytuału lub
artefaktów ( każdy system ma swoje artefakty) przez co zmieniona
energetyka ludzka podąża za już powinowatą energią, dzięki temu
operujący już wspólnym polem człowiek lub siła wydaje się być
znacznie bardziej „przyjacielska”.
Sprawdź jak zmieniają się twoje struktury podstawowe, a wiele
zrozumiesz.
(Do przestrzeni energetycznej kotwy energetyczne to stworzenie
stałych pomostów, ale musimy wyrazić zgodę na złamanie tego, jeśli
jesteśmy podpięci pod coś mocniejszego) z najmocniejszymi
fragmentami własnej przestrzeni energetycznej ( jak ktoś nas podpiął
pod siebie to może nami sterować), (tu także z własnymi polami
informacyjnymi, co uzależnia od wiedzy i ogranicza w kimś
indywidualną ekspresję).
4. Wejście w nadświadomość, złączeń z obszarem ducha, czyli albo lub
wykorzystanie umysłu do stosowania takiej iluzji.
a. Zlepianie doktrynalne, czyli kierunkowe zejścia świadomości w obszar
akceptowany przez umysł ( obszar akceptowanego umysłu) np.
korzenienie w ezoterycznych doświadczeniach na poziomie pracy z
umysłem i energiami ( medytacja, piramidy, właściwa energetyka
rozmywa się, nie ma czystości w myśli, słowie i czynie).
b. Rozwibrowanie pasm duchowych, przez co człowiek woli pozostawać w
niższych, niższych bezpiecznych, bo znanych, pasmach energetycznych
( energetycznych to utrwala praktyki ezoteryczne i nie ma
utwardzenia).
c. Twarda ezoteryka i martwa religia, już uwznioślanie moralności i
ezoterycznych guseł to poziom systemowego ogłupiania z
zakodowaniem zachowawczej postawy energetycznie, co wyłącza
ducha z obszarów wszelkich doświadczeń ( to podstawa wszystkich
inicjacji, bierzmowania, odcięcia od wszystkiego).
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5. Krzywa linia – wykorzystanie pól i ścieżek losu łączącego kogoś z kimś
lub czymś(dla własnych interesów np. stanowisk, podpięcie pod cudzą pracę i
osiągnięcia, czyli naśladownictwo, ale wydaje się komuś, że sami pracę
wykonaliśmy). Tu można sprawdzić tzw.. poziom skrzywienia mocnej strony
energetyki zwanej jądrem duszy, która intuicyjnie reaguje na doświadczenie
zapisane w byłych wcieleniach.
6. Podpięcie pod wewnętrzny kanał, co potrafią zrobić jedynie ludzie istniejący w
Kanale bratnim lub kanale ciemności. Tu najwyższą przestrzenią podpięcia jest
Podłączenie pod iglice przestrzeni (jest jasna i czarna i koduje się człowieka
jak się urodzi i do dnia można to ściągnąć), która zaczyna stale zasilać
podłączonych ludzi w pasmach od DŚw. lub Stwórczego ( druga strona ma
Ducha Stwórczego) po pełne pasmo duchowe, a nierzadko i dolne DC ( a to
oznacza, że zgadzając się na jakieś inicjacje, podłączenia można nas załatwić
(nawet obudzonego na poziomie Ojca).
Ad 4. Tu jest obszar stricte duchowy, gdzie umysł podporządkowuje do
tworzenia konkretnej iluzji, w którą się wierzy ( np. iluzja, że wchodzę do
Orinu, a to jest z poz. umysł i wszystko się sypie).
Ad. 5. Ponieważ pracy nie wykonaliśmy sami to w obszarze ducha jest
zamknięciem drogi, nie weszliśmy w doświadczenie, w zrozumienie, ale można
naśladować np. sztukę.
Badanie – 100 % to prawidłowość, prawidłowość ilu % jest skrzywienie
Sprawdzać czy to jest zgodne z naszym duchem, czy też nie, czy Bóg tego
chce czy też nie.
I ciemni i jaśni posługują się manipulacją fizyczna, energetyczną i duchową do
osiągnięcia celu.
Ad. 6. Sprawdź, która z iglic działa – ciemna czy jasna i co się zmieniło w wyniku
interwencji ( oczywiście za nasza zgodą) a pojmiesz czy masz do czynienia z
przyjacielem czy wrogiem
Skala: Zbawienia Chrystusa i zaprzeczenia Chrystusa, albo skala kanibalizmu
- zgadzając się na inicjację , podłączenia, (nawet jak się jest obudzonym na
poziomie Ojca) możemy być „załatwieni”.
- Techniki, którymi się załatwia człowieka – ograniczenie, nawiedzenia, wrzuty,
samourok itd. Przy badaniu można to skomasować pytając w ilu % człowiek
jest energet, czy duchowo obrabiany. Skala kanibalizmu jest zsumowaniem
wszystkiego. By przyjrzeć się temu szczegółowo trzeba wejść w sceny, które
przypominają, kiedy to się stało.
- Ciało mizogeniczne to m.in. nienawiść do kobiet, nienawiść, do DŚw.
Skala zbawienia i zaprzeczenia Chrystusowi, przez Górę nazywana skalą
kanibalizmu. Tu też zabija się człowieka tylko jest tak ogłupiony, że o tym nie wie,
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dla Góry to ten sam poziom. Dopiero po śmierci człowiek zdaje sobie sprawę z
tego, co zaszło.
Skala mówi o tym, że wolność, miłość, namiętność jest człowiekowi odbierana
i o to trzeba walczyć, to obudzenie świadomości.
Skala ma 5 punktów powyżej i poniżej 0
„0” – bolesna obojętność. Jak można być obojętnym na los, na istnienie drugiego
człowieka. Mogę nie chcieć z jakiegoś powodu wchodzić z nim w kontakt, ale
ni mogę być obojętnym. Trzeba się tego wyzbyć, nie licuje to z godnością
duchową.
„+1” – budzenie indywidualnej mocy energetycznej i siły duchowej, ( czyli w kimś
robimy dobra robotę).
Sprawdzać na tej skali to, co ktoś nam zrobił, jaki ktoś jest mocny, ile czegoś
zastosował do nas i ile jest w nas zrobione
„+2” – zasilanie i utrzymywanie Prawdy w człowieku – Prawda to moc
energetyczna i siła duchowa ( w człowieku).
„+3” – duchowy punkt „0” ( miejsce przechodnie), czyli to, co jest powyżej tj. cud
to, co poniżej dramat, to trwałe naprowadzanie na głos duchowy
„+4” – poziom martwej rzeki, postawienie pomostu między światami, tutaj już
ktoś ma przejście w różne wymiary ( tu już włożona wielka praca).
„+5” – poziom żywej rzeki, uruchomienie Prawdy w człowieku. Taki człowiek już
się odnalazł, kroczy własna drogą. Jest odważny, pracowity, jest wolny od
wszystkiego, co zechce ( emocji, myśli itd.)
„-1” – odwodzenie od prawdy ( indywidualnej mocy i Chrystusa w człowieku,
Chrystus – siła duchowa)
„-2” – zamykanie Prawdy ( mocy i Chrystusa w człowieku)
„-3” – odcinanie od prawdy
„-4” – zamykanie przestrzeni niemocy i bólu duchowego (albo ludzie totalnie
uzależnieni albo wirtuozi religijni).
„-5” – zabijanie istoty ludzkiej w człowieku ( zabijają nas tu za życia). Mrok
wszystkouzależnienia.
Na te poziomy, na to, co robi się z drugim człowiekiem nie mamy żadnego
wpływu. Innym ludziom nie możemy tu nic zrobić ( pomóc).
Na poziomie kanibalizmu nie ma ograniczeń, nie ma zamykania przestrzeni
duchowej.
Przy „-5” jest odcięcie pod Prawdy, taka istota stacza się w niemocy w mrok
wszystkouzależnienia.
Są tu po dwa punkty czarne i po dwa punkty białe, w każdym z tych obszarów.
Jak się ktoś stacza, nie wie, że to jest wszystko do końca takie czarne. Najpierw
ukazuje mu się duchowo uzasadnione te jasne strony tego wszystkiego dopiero
potem przeskakuje w te czarne punkty.
Najpierw widzi, że to jest fajne i nagle głody (mocy, autorytetu), egoizm,
przetasowuje to, punkty jasne przechodzą w czarne.
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Każdy z poziomów ma 2 punkty zagubienia i poznania drogi gdzie można
odnieść błędne wrażenie o poprawności lub nie w pozostawaniu na tym obszarze,
(czyli poziomie), ale po zasklepieniu przestrzeni wyborów dość szybko ramy tego
poziomu stają się dla wszystkich oczywiste.
Spójrz umysłem (do skali kanibalizmu), tzn. przeanalizuj dokładnie to swoje
widzenie, odczytaj) kto się reklamuje i w jaki sposób, a pojmiesz, że na
reklamowaniu ciebie mu nie zależy (czy w ezoteryce była mowa o naszej boskości, o
tym by być czystym w myśli, słowie i czynie). Ezoteryczne gusła, oczarowanie
opowieściami o małpkach wstrzymuje wejście do pokoju doświadczania ( my mamy
odkrywać Boga w sobie, im czystsze to pasmo to i ludzie piękniejsi życie nam
wychodzi, kto nie pracuje nie ma tu dla niego miejsca).
- w przestrzeni duchowej nie ma mowy – ja pomogę, bo takie pomaganie zabija
istotę ludzką, tj. gorzej niż morderstwo, to zabieranie człowiekowi doświadczenia.
Jest Współodczuwanie i współtworzenie, ale nie zabieranie ludziom doświadczeń.
Musimy się cieszyć, że drugi zaczyna rozumieć o co chodzi i się dźwiga przez ból ,
przez trudności musi sam przejść, bo będzie odrabiał lekcje.
„Pamiętajcie też, że egoizm egzystencjalny jest ledwie formą, materialnym
przedstawieniem duchowego zezwierzęcenia, gdzie istocie ludzkiej zaczyna
smakować krew ludzkiej duszy i wyrosłe z pogardy do niej cierpienie. Ów
kanibalizm (mowa o skali) jest zabarwiony krwią Jezusa i forma pozbawienia innych
PWW w obszarze myśli i emocji, gdzie poprzez władzę i spekulacyjne narzucenie
własnej osoby, własnej istoty podporządkowuje się bezwzględnie innych, a
podporządkowanych ( czyli w pogardzie słabszych) odcina się od ich własnego
ducha i pożera ( dla Góry to pożeranie na żywca drugiego człowieka – skala).
Sprawdź swój poziom kanibalizmu, a dowiesz się w ilu % kogoś pożarłeś na
poziomie duszy zamykając jej wolność egzystencjalną, a dowiesz się kim tak
naprawdę jesteś dla tego człowieka, zabójcą i w jakim stopniu, czyli kanibalem czy
pocieszycielem i w jakim stopniu.
Skala kanibalizmu jest jednocześnie skalą określającą stopień wewnętrznego
postrzegania gdzie odnalezienie się we własnej i wspólnej przestrzeni energetycznej
jest kluczem do energetycznego wyzwolenia lub podporządkowania. Kto uruchomi
w tym obszarze energetycznym inteligencję, ten dzięki skali, więc dzięki
podpowiedzi własnego ducha będzie mógł i w tym obszarze doznań przenikać
niekodowanymi pasmami duchowymi przez co odnajdywanie się w energetycznym
płaszczu egzystencjalnym stanie się proste i czytelne. Kanibalizm i pocieszanie
obejmuje bogaty, obfity w atlas wzajemnych powiązań energetycznych nie tylko w
obszarze myśli i emocji, ale także w obszarze wspólnych przestrzeni życiowych,
życiowych które obejmują przecież i ścieżki losu.
W ten sposób bardzo łatwo uruchomić mechanizm śnienie innymi jak i pasm
ofiarom śniących innymi. By tak się jednak stało musi nastąpić odcięcie od pasm
duchowych, przez co już bezproblemowo koduje się umysł na pożądane wartości i
się go, a więc umysłową istotę ludzką podporządkowuje ( kościół o tym wie)
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Najpierw trzeba kogoś tak oszukać by podpisał cyrograf, by się zgodził, bo
masz wolny wybór dokonać zmiany, kościół o tym wie i straszy klątwą za zmianę
wiary, straszyć nie wolno, ale podpowiadać, że się stoczy. Tak jedna jak i druga
strona zręcznie posługuje się tu energetycznymi i duchowymi rytuałami, które na
poziomie ludzkim zwiemy umowami, zobowiązaniami, na poziomie energetycznymi
węzłami i znakami, a na duchowym podpięciami pod energie duchowe. i ten ostatni
mechanizm zależny jest zawsze od uczestnictwa w grze Sił Wyższych tak jednej jak
i drugiej strony rzeczywistości. Tu rytuał wstąpienia do wspólnego kręgu braci jak i
ofiarowane talizmany wiążą z poziomu energetycznego czyli z poziomu woli, moc
duchową ludzkiej istoty przez co staje się ona podatna na energetyczne uniesienie.
Ponieważ z identycznych mechanizmów korzystają wysłannicy ciemności jak i
obudzeni w świetle trudno czasem na pierwszy rzut oka ocenić z kim mamy do
czynienia bowiem obie strony oferują to samo, a więc potęga i rozwój duchowy, jak
i posługują się tym samym słownictwem. Nie zorientowani w zasadach prowadzenia
wojny energetycznej ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy z funkcjonowania i siły
oddziaływania mechanizmów kodujących i podpinających przez co padają ofiarami
wykorzystujących ich z uśmiechem i udawaną życzliwością manipulantów
energetycznych. Przypominamy, że cała psychika jest niczym innym tylko
energetyczna strukturą, którą można ugniatać do woli o ile poz. energet. i duchowy
manipulatora na to pozwala. Tak czynił Jezus jak i Jego alter ego czyli szatan.
Dlatego toczona na słowa walka o przyznanie racji jednej ze stron mija się z
celem, gdyż siła argumentów po jednej i po drugiej stronie jest taka sama, a z
czego ciemność doskonale zdaje sprawę i zręcznie wykorzystuje. Oddana wam do
użytku skala kanibalizmu powala wam zaoszczędzić czas w poszukiwaniu prawdy i
bez bolesnych doświadczeń uzależnienia kroczyć obrana drogą do światła, o ile był
taki wasz wybór. Unikniecie w ten sposób cierpienia jak i niekorzystnej zmiany
przeznaczenia, które nie tylko decyduje o formie następnego wcielenia, ale nawet o
powrocie do domu, czy pójścia na zatracenie i co najważniejsze o ile taka wasza
wola pozwoli wam odkryć przyczyny złego samopoczucia, wdrukowanych chorób,
niepowodzeń życiowych złego egzystencjalnego chaosu. Unikając pułapek
manipulatorów pozwoli wam odnaleźć indywidualne ścieżki do Boga i podjąć
autentyczną pracę nad sobą (ale to trzeba chcieć). Zapamiętajcie też, by nigdy
niczego nie obiecywać, na nic się nie godzić w co wątpicie lub uważacie, że
dotrzymanym być nie może, gdyż nic nie ważne słowo w waszym świecie jest
glejtem w przestrzeniach energetycznych stałą wartością w przestrzeniach
duchowych, którą może zmienić jedynie obopólna zgoda na unieważnienie
porozumienia.
Manipulatorzy dobrze o tym wiedzą i poprzez słowo chwytają was w pułapkę i
nierzadko prowadzą na zatracenie. Po naszej stronie jedynie pewnym rozwiązaniem
jest lśniąca światłem Ławka Zwierzeń, osobisty kontakt z Ojcem przez co ryzykowny
czynnik ludzki jest na zawsze wyeliminowany, ( otwiera się tylko w nas kanał
byśmy mogli wchodzić w przestrzenie i podpowiada jak go utrzymać – tylko Ojciec i
nikt i nigdzie nic więcej, my i DC lub my i Bóg, a nie inni ludzie, bo padniemy
ofiarą).
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Teraz wreszcie wiemy, jak się gra energetycznie, teraz nie damy się złapać w
pułapkę, skala kanibalizmu i już wiadomo ( ktoś mocniejszy kasuje nasze
wcześniejsze umowy, a łapany jest słabszy), ale my mamy prawo zrezygnować i
podpisać nową umowę.
W świetle masz prawo, szanowany jest twój wolny wybór, ale w ciemności
będą walczyć i cię niszczyć.
Jak działamy z poz. Edenu to chcemy ponaprawiać wszystko co się da, czyli
umożliwić człowiekowi bez zmuszania go do niewłaściwego zachowania do
doświadczania, ma być szczęśliwy itp. I czasami żeby to chciał utrzymać musi
pewnych rzeczy doświadczyć, ale w świetle te doświadczenia są mało bolesne, to
jest nauka. Jeśli wprowadzamy Ład Boży to Oni wiedzą, co i na ile zrobić ( likwiduje
się wszystko co go zmusza do bycia nieobudzonym w sobie).
- Jeśli ubarwiamy życie nie oszukując nie po to by odwodzić od koncentrowania się
na świetle to jest ok., ten kto ma na uwadze odciąganie, podporządkowywanie to
widzimy o co uchodzi, czyli odczuwać intencje. Każdą rzecz trzeba sprawdzić. Są w
naszych szeregach oszuści, rozwalają grupy.
- Komunikacja z Bogiem jest możliwa, ale musimy być w odpowiednio wysokim
stanie energetycznym, obudzonym duchowo.
- Ciało boskie to nasz parametr, ale nie obowiązuje w tej rzeczywistości
- Jak wchodzimy do Edenu, to Eden jest stykiem, Duchem Całości, tam wchodzimy,
ale nie my dopóki mamy ciało fizyczne.
- Cudem jest pracowitość, bo zawsze się utrzymasz, nie będziesz korzystać z innych
ludzi, nie wchodzisz w uzależnienie.
- Nie wstydzimy się słabości, wszystko wyciągniemy, poprawimy. Zaczynamy
panować nad swoja energetyką tak , żeby otocznie nie miało na nas wpływu.
My tu i teraz, Bóg z nami, a im niech pomoże.
Stany duchowe budzimy na stałe.
- Umysł tylko pojmuje i zrozumieć z poziomu umysłu to jest zapętlenie się. Wszystkie
sukcesy możemy osiągnąć tylko dzięki świadomości, a świadomość i duch realizuje
tylko to, co jest cudowne.
Musimy się w tych różnych drogach całkowicie odnaleźć. Gdy my pozwalamy działać
świadomości w nas czyli budzimy się przynajmniej w naszym duchu to jest ten świat i
moc , a nie posługa.
- Koniec modlitw informacyjnych. Modlitwy będą praktyczne, zapisywanie stanów.
- Zwracać uwagę na to, czy sobie pomagamy czy wykorzystujemy. Skale, odczyty są
do zauważenia błędów w sobie i pracy nad sobą by z tego wyjść (nie obrażać się, bo
to oszustwo).
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Sprawdzanie naszych parametrów ma być pomocą dla tych, co się gubią i tych, co
chcą coś osiągnąć. Toczymy wewnętrzna walkę o to by było światło.
- Pierwszy krok (w pracy nad sobą) to zapanowanie nad egzystencją i dopiero potem
można iść dalej i wchodzić w mistykę. Ważne, by czuć innych, są inni, którzy chcą
być szczęśliwi, nie chcą znieprawiać się.
- Podstawą uruchomienia mocy by wzrosła zaradność jest podjęcie decyzji i by nie
była błędna ściągamy info, pytamy innych.
Nie pozwalamy innym decydować o naszym życiu.
- Ciemność oddała nam ciało mizogeniczne, ale związki przestrzenne z ludźmi
istnieją.
Poczuliśmy się mocni, bo wszystko do nas wróciło.
- Sprawdzać swoją zaradność życiową.
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Modlitwa noworoczna 01 stycznia 2012
Energie manifestują się w nas tak, jakbyśmy byli tymi energiami. Gdy budzi się
świadomość, a moc jest w środku, to możemy odpłynąć w Oceanie.
Moc mówi o naszych możliwościach i ograniczeniach. Jeśli budzi się
świadomość, czy umysł, czy tez świadomość komórkowa, to ona przejmuje kontakt z
otoczeniem. Jeśli moc jest w środku, to ona przejmuje kontakt z otoczeniem, jeśli
nie, to otwarcie oczu niczego nie zmienia. Kiedy my otwieramy oczy pierwsi, to
możemy w Oceanie płynąc, trzeba tu sprowadzać moc, która podpowiada, gdzie są
nasze możliwości i ograniczenia. Ten stan Góra nazywa „Pierwszym wschodem
Słońca”.
Zachód Słońca istnieje jako coś nieokreślonego i nigdy nie zachodzi, chyba,
żeby odnalezienie się w Ojcu, odnalezienie się w Bogu uznać za ten szczytowy
moment powrotu do Domu.
Góra: „Musimy wam powiedzieć, że nie wszystko się nam w Was podoba, tyczy to
każdej tu obecnej postaci. Jest kilka osób, które podejmują pracę nad sobą, ale i tak
mało tu pracy, bo obracają się wokół siebie, własnych spraw. To dopiero początek.
Współpracy jeszcze tu nigdy nie było, jest to etap odnajdywania się, jeszcze
niewłaściwymi drogami.
- Kaziowie wykształcili coś, co jest szóstym ciałem. To szóste ciało wynika z postawy i
pracy.
Oprócz
ciała:
fizycznego,
duszebnego,
duchowego,
boskiego,
macierzowego jest także ciało postawy. Jeśli my coś poprawnie wykonujemy i
staramy się, to tworzy się to ciało i my musimy mieć to ciało w pełni rozwinięte. To
ciało wynikające z naszej pracy, ale i z powinności. Jak intensywnie pracujemy nad
sobą i na rzecz innych, tworzy się ciało postawy (i to ciało Kaziowie zaczęli
kształtować).
Praca jest tylko cząstka tego naszego ciała, mocy człowieka, siły człowieka.
Trzeba włożyć jeszcze właściwy wysiłek w odnalezienie się – właściwa modlitwa,
zwiększyć zasób słów, patrzeć na świat z wysokiego poziomu. Oprócz pracy na rzecz
innych trzeba włożyć wysiłek w to, by odnaleźć się w Bogu.
Ten rok jest rokiem dla wzrastających. Będą powstawać Ci, którzy właściwie
wszystko zrozumieją, nie ci, którzy mówią i nic nie robią, lecz ci, co będą odbierać
przekazy i ściśle do tego co spiszą, się zachowywać.
Zachowanie (mówią) jest, wielorakie. Właściwe zachowanie to jest inne
patrzenie fizycznym okiem, to jest inne czucie naszą energetyką (czyli intuicja, odbiór
świata, wchodzenie w interakcje, a więc sygnały w jedną i w druga stronę). Dzięki
temu człowiek zaczyna się zmieniać, ale praca tez musi być wykonana.
Wielu z Was może już się zmieniać, ale nie wkładają pracy sądząc, że samo
otwieranie wewnętrznego widzenia jest wszystkim. To jest tylko przyjście do szkoły i
próba uchwycenia tego, co nauczyciel próbuje przekazać (mowa o przekazach z
drugiej strony). Jak jest właściwy odbiór, to informacje, które pochodzą z Góry (od
Nich), jeśli my jesteśmy na poziomie współtworzenia, to one automatycznie
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zaczynają kształtować te przestrzeń, bo człowiek już się nie zastanawia czy to jest
właściwe czy nie, tylko automatycznie wciela to w życie (czyli, co powiedzą należy
bezwzględnie realizować, wcześniej niech inni to sprawdzą), a nie pozostawać w
krainie wyborów.
Naśladować trochę Kaziów, by dla idei, dla odczucia duchowej powinności
dawać coś z siebie, dawać cząstkę siebie innym. Czas zastanawiania się,
promieniowania sobą już minął. To są wartości, które muszą w nas być „Własnym
przykładem pokazujecie swoim najbliższym (mówią) jak być powinno, tylko nie
wpaść w pułapkę wywyższania się, w głód autorytetu i mocy, bowiem to jest
początek i koniec rozmowy z każdym człowiekiem, nie tylko z najbliższymi. Przez to,
ponieważ te rzeczy są w nich też nie przepracowane (jest to na poziomie umysłu) nie
popłynie nauka tylko zderzenie i konflikt, co zaostrzy sytuacje miast naprawić. „Jezus
uśmiechał się i własnym przykładem promieniował. My musimy zacząć robić to samo,
a więc zwracać uwagę na nasze ciało wynikające z pracy. Tego ciała nie wzbogaci się
intensywną tylko pracą, bo ono wtedy nie będzie poprawnie działać, to musi wynikać
z całości istoty ludzkiej, czyli z rozwinięcia właściwego przekodowania ciała
duszebnego (odpowiednie myśli i emocje), ciała duchowego (odpowiednie związki ze
światem), ciała boskiego (pierwszy otwarty port komunikacyjny, przynajmniej w
jedną stronę – czyli w górę), dzięki czemu człowiek potrafi się właściwie odnaleźć i
właściwie to ocenić (a my ciągle jesteśmy zagubieni). To wszystko, co dotychczas
było, było poszukiwaniem, potwierdzeniem tego, że poszukiwanie było właściwe. To
powinno być towarzystwem wzajemnej adoracji tylko towarzystwem wspierających
się. Ważne jest, byśmy zrozumieli, iż wszystko to, co mamy robić, musi się przełożyć
na egzystencję, mają być sukcesy w pracy, relacjach z ludźmi (cieszyć się drugim
człowiekiem). Wtedy dopiero można włączyć całkowita mądrość i działać na rzecz
tego człowieka, wtedy następuje zmiana postawy, nie mamy wrogów tylko ludzi
zagubionych.
Ten rok jest rokiem nowego zapisu, a to oznacza, że wszyscy będziemy pisać.
To jest otwarcie wewnętrznego portu komunikacyjnego na własnego Ducha, od Ojca
i od Pra-Ojca. Wtedy to, co spływa musi być wcielane, ponieważ jeśli się to komuś
udało, to on czuje tez powinność spełnienia tego.
Wielu tego nie robi i po staremu funkcjonuje. Wskazówki, które płyną od nas i
naszych Sił Wyższych musza być wcielane, musimy się w nich wyrazić, a przez
wyrażanie się w nich musimy odnaleźć drogi prowadzące nas i innych ludzi do Boga.
Tam jest szczęście, a do szczęścia nie dojdzie człowiek bez udziału Ducha, bo tam są
specyficzne stany, których będziemy niedługo doświadczać, ale musimy wejść w stan
wewnętrznej euforii duchowej.
- Każdy na swój sposób musi zadowolić ciało fizyczne – odpowiednie jedzenie,
zadbanie o ciało fizyczne, dogadanie się z nim, zadbanie o jego drobne energetyczne
radości, bo ciało musi być uniesione, musimy je pozdrawiać, ponaprawiać. Na
poziomie duszebnym zadbać o ciało duszebne – nauczyć się być w radości, przenosić
chwile skupienia.
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Punkt Skupienia to rzecz umowna, a chwile skupienia są wtedy, gdy
doświadczysz z kimś czegoś, co trwa dzień, rok, dwa …. i przenosisz to wszystko do
przyszłości tak, by to ciągle trwało, czyli przeniesienie całej przeszłości z kimś
do przyszłości, także z poleceniem poprawy. Dzięki temu można wprowadzić w to
zmiany jak w filmie, jesteś w tym, patrzysz jak to ma być zmienione i to się dzieje.
Tu wola Ducha jest obowiązującą i ta wola, gdy prowadzi do Domu, jest
obowiązująca dla wszystkich.
Jeśli druga strona (np. partner) powstała w naszym prawie, jej własny Duch
będzie ja przywracał do porządku (w sytuacji zagubienia), przypominał będzie jej
miejsce, jak powinno wyglądać to życie. To wszystko musi doprowadzić do tego,
byśmy zapanowali nad własna przestrzenią życiową, by ludzie, którzy są powodem
naszych zmartwień stali się w naszych oczach normalnymi , byśmy im wyznaczyli
ścieżki własna mocą, byśmy zaczęli prowadzić ich ku Bogu, byśmy przestali nimi żyć
(o nich mówić, ich obserwować itd.) My mamy wzrastać, wiedzieć, a przez
przeniesienie chwil skupienia do przyszłości mamy wiedzieć, że to wszystko powoli
się zmieni. Mamy być aktorami i reżyserami.
Wzrastanie jest budową Nowego Świata.
Tu na wiele rzeczy patrzyliśmy niewłaściwie. Tamten rok był dla budzenia się –
ten jest dla wzrastania. Ci, co nie będą wzrastać i w tym roku, nie włożą właściwej
pracy w to wzrastanie, Ci przegrają i to przegranie będzie bolesne, bo będzie
zapisane nie tylko na poziomie Duszy - czyli w nas, ale i na poziomie Ducha, a to
oznacza, że po „śmierci” czyli w tamtych wymiarach, pewne drogi będą zamknięte,
pewne rzeczy będą na bardzo długi czas nieodwracalne czyli czas z powrotem będzie
pracować na naszą niekorzyść. Jeśli cos jest ściągnięte z Góry, jeśli cos jest
prawomocnie objawione, to musi być bezwzględnie przestrzegane, tak czynił Jezus i
wszyscy święci mężowie (obudzeni ludzie) – oni kierowali się głosem wewnętrznym,
ich pchała ku ludziom powinność. Jeśli ktoś przeczy temu tzn. że niczego poprawnie
nie czuje. Jeśli ktoś nie będzie tego robił, zamknie się droga nie tylko w tej
przestrzeni dla niego, ale i odwróci się (umownie) kosmiczny czas dla niego po
drugiej stronie. Dlatego Ci, którzy przyszli, to przyszli naprawdę do pracy, a nie na
wczasy. Gdy budzimy się tu jako człowiek, wszystko, co tutaj robimy jest piękna
przygoda, jest wczasami i nasza pracą, ponieważ po drugiej stronienie istnieje
przymus, robi się to, co jest cudowne, co jest rankiem i powietrzem tego ranka,
magia słońca, które na horyzoncie się pojawia, a ty masz wzrok potężniejszy niż to
Słońce, a ono ze wstydu gaśnie. To jest w nas bardzo potężne i nie można temu
zaprzeczyć.
Nie identyfikować ciemnej strony z zagrożeniem, to inny mechanizm, w
którego pułapkę wpadamy. My, jeśli powstanie w nas już głos wewnętrzny, jeśli
wyczujemy powinność, jeśli już będziemy posługiwać się odruchem pierwotnym, nie
możemy się cofać. Inaczej dajemy świadectwo przynależności do chorego Systemu,
który nie istnieje nigdzie tylko jest iluzją (nie istnieje po żadnej stronie), czymś, co
my w kreacji staramy się stworzyć i temu podlegać. Nie powinno tak być.
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Mówią: „przestać skupiać się (jak się budzimy w Duchu), koncentrować się na
uzdrowieniu, by praktykować własne zdrowienie”. To nie tak ma wyglądać. Mamy
popatrzeć na własne postacie inaczej. My mamy pozwolić by kreacja ujrzała nas
zdrowych, by przeniosła chwile skupienia w przyszłość, by magia białego światła
zaczęła działać i wtedy nie trzeba się skupiać na zdrowieniu. Trzeba wejść w stan, w
którym się wie, że wszystko budzi się w Duchu, że Duch przejmuje kontrolę nad
całością, a przejmuje ciało kreacją, modyfikuje je kreacją.
KREACJA – to naturalna zdolność naszego Ducha, to jego część, kreacja
korzysta z mocy, ale mocą nie jest. Gdy mówimy o naszych problemach ze zdrowiem,
to z poziomu energetycznego
blokujemy się lub z poziomu energetycznego
próbujemy uzdrowić. To jest OK. wtedy, kiedy się ćwiczy, kiedy poznaje energie.
Kreacja to totalna twórczość, musi zostać obudzona, musimy zawierzyć temu, że
nasza biała moc jest uruchamiana przez kreację, tylko pozwolić jej działać. By to
zrobić, człowiek musi być pewien siebie na wielu poziomach, pewien ciała, pewien
egzystencji, nie może być strachu, musi pracować nad radością, nad jednością z
innymi, musi czuć, że nie jest sam. Droga do Boga prowadzi poprzez ludzi. Ten, kto
się od ludzi odcina nie może odczuć w sobie Boga.
„Czyż tego nie zauważyliście?” – pyta Góra.
Wtedy, kiedy integrujemy się z najbliższymi, z tymi, których kochamy i ich
wspieramy (nie kojarzyć tego z chorymi związkami partnerskimi, które często nie są
do naprawy, bo nie można zapomnieć wielu krzywd po obu stronach), mowa o
związkach duchowych, egzystencjalnych czy znajomościach, bo to jest duchowa
rodzina, wtedy tworzy się moc i wiemy, że nie jesteśmy sami, łatwiej wchodzi się w
radość, łatwiej zapanować nad ta rzeczywistością. Wtedy można poczuć smak,
obecność kreacji, a to odczuwa tylko Duch.
Mówią, że teraz to czas prób. Próby są na poziomie duszebnym i duchowym.
Te na skali (np. poziom szczerości itd.) obowiązują tu, w tej rzeczywistości i z
zaostrzonym parametrem duchowym. Sprawdzać jak ktoś zaliczył jakąś próbę w ilu
% zaliczył, czy to jest poziom duszebny czy poziom duchowy. Jest nie do przyjęcia,
by nie zaliczyć próby na poziomie duszebnym (jakiejkolwiek), gdy się mówi o Bogu i
o drugim człowieku. Gdy mówisz o Kowalskim, a nie zaliczyłeś prób, to nie podejmuj
tematu, bo błądzisz, wyrządzasz krzywdę sobie i Kowalskiemu, bo ujmujesz
niewłaściwie wszystko, wprowadzasz siebie i innych w błąd. Natomiast jak zaliczysz,
możesz mówić, bo te słowa będą poprawne, bo nasze postrzeganie jest poprawne.
Kto zaliczy próby duchowe, jest w Panu obudzony i wtedy jest stała pomoc
idąca z Góry. Nastał czas, byście nauczyli się między sobą spotykać, weryfikować to,
co przychodzi z Góry i bezwzględnie trzymać się tego prawa.
Mówią: skończyć z udawaniem, że wchodzi się w modlitwę, że otwiera się
drzwi na tamtą stronę. Popatrzenie, podoświadczanie, to tylko wejście na tamtą
stronę, a nie modlitwa, nie przeobrażanie się i to musi być zakończone. Pokazują, że
słabi, ale żyjący marzeniami ludzie patrzą na pochód potężnych postaci i zapominają,
że sami są też tymi postaciami, że musza się takimi stać, bo inaczej zmian nie będzie.
Ten, kto w tym roku tego nie zrobi, poniesie tego konsekwencje, dlatego, że zdradzi
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własnego Ducha, zdradzi własnego siebie, ponieważ wszyscy, którzy przyszli tutaj do
tego zadania, przyszli z własnego wyboru – to jak teraz zawieść innych? Jest to nie
do przejścia. Ci, którzy padną, zostaną zastąpieni innymi. Machina ruszyła, nie
sposób jej cofnąć, zmiany są już zapisane i wszystko zaistnieje tak, jak było w
świętych księgach i w słowie płynącym do nas, przekazane. Niemniej nie oznacza to,
że my wszyscy będziemy w tym uczestniczyć. Kto odpadnie poczuje ból straszniejszy
niż piekło i choć będzie siedział po prawicy Ojca, to piekła nie będzie w stanie
wymazać (tego zawiedzenia siebie i innych) i to sprawi, że rzuci się w nurt i będzie
schodził w przestrzenie, by w bólu z powrotem wzrastać – czyli przez wstyd, że
zawiódł, będzie starał się cierpieniem własnym zmusić siebie do tego, by nigdy
więcej do takiej hańby duchowej nie doszło.
Alina: idzie pochód białych postaci z opuszczonymi głowami
Zbyszek: to nasz pochód śmierci, to pochód tych, którzy niosą śmierć nieprawości
temu choremu systemowi, maja być wprowadzone zmiany, ale po pochodzie widać,
że jest jeszcze niemoc i małe odczucie tego, co jest, a Oni mówią wyraźnie, że jeden
obudzi się w Bogu i udźwignie wszystko, ponieważ jego film, jego życie skończy się
pozytywnie. Na razie jest to etap budzenia się, etap wprowadzania zmian,
odnajdywania się.
Zbyszek: widzę 12-tu zaklętych w Giewoncie, którzy myślą, jak tą górę opuścić, a to
podpowiedź dla nas, co czujemy ciągle wewnątrz – własną niemoc i czekamy, by inni
zrobili za nas robotę. Nie tędy droga, bo PBZ jest jeden i my nosimy Jego cząstkę w
sobie i cząstkę Boga, to my mamy być tymi, którzy dźwigną innych – MY. Każdy ma
się obudzić jak Bóg i zrozumieć, że to on innych wyprowadzi z niewoli, nie, że
wspólnie, on, a przy okazji inny Bóg będzie swoich wyprowadzał z niewoli. To film
jednego aktora, jednego reżysera. Każdy ma być zwycięzcą. Każdy zdaje egzamin z
własnego życia, z tego, co zrobił.
Przestać innym się przymilać, tylko skupić się na swojej robocie. Gdy liczymy
na innych, że nam pomogą, oszukujemy samych siebie. Ten, kto się budzi jako Bóg,
dobrze o tym wie i mówi nam (spotkanie Bogów) gdzie jesteście Bogowie, gdzie są
Ci, co maja Ojca w sobie i co maja ludzi w sobie, gdzie są Ci, co na własne dłonie
patrząc, widzą własna pracowitość, od razu mogą ujrzeć to, co są w stanie osiągnąć i
to robią. Ci są tu obecni, ale o tym nie wiedzą. Oni musza teraz odczuć siebie w
dalekiej przestrzeni. My tu jesteśmy jakby wielkim procesorem, który czuje jak cała
jego przestrzenna moc, jego przestrzenne ciało działa i wszystko zmienia. Ponieważ
przenikamy budynki, przenikamy ludzi i te informacje do nas schodzą i czujemy,
gdzie lepiej pracować, z kim się zadawać, bo my mamy plan. Tym planem jest
obudzenie idei Ducha Świętego, a nie idei chorego, zagubionego człowieka i mordu w
myśli, słowie i czynie. Tu ma ożyć z powrotem idea ludzkiego szczęścia na tej
planecie. Po to tutaj przyszliśmy, a przy okazji nie dość, że się budzimy, a będziemy
szczęśliwi, że to wszystko wychodzi, to będziemy w podzięce doświadczać radości
drugiego człowieka, jego dotyku, jego przyjacielskiego słowa, jego przytulenia w
miłości i wspólnej podróży przy spełnianiu się w życiu. To najgenialniejsza rzecz,
którą robimy. Przemaluj obraz zatroskanego, zagubionego człowieka na obraz kogoś,
kto się obudził, jest szczęśliwy, to jest malarstwo.
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Nakręć swój film na żywo jak zmieniają się dzieci, sąsiedzi, jak twoje nędzne,
ubogie w duchu i zagubione w egzystencji życie nagle staje się płodne. To jest
artyzm, duchowy artyzm, jak zacznie kwitnąć, niesie w sobie kreację, to jest siła
napędowa całości. Duchowy artyzm to kreacja (to jedno i to samo). Jak poczujesz i
masz moc to się tworzy, a wy macie (mówią) wystarczająca moc na to, by to pchnąć
(ten wielki wóz) do przodu, wypchać z tej mielizny.
Są dwie drogi prowadzące do Domu – droga wzrostu (mowa o ludziach
doskonalących się), gdy z każdym poziomem energetycznym i duchowym jesteśmy
bliżej doskonałości i wtedy wracając do Boga, jednocząc się z Nim zaczynamy
rozumieć, że tam było wszystko to, czego bezskutecznie szukali. Na poziomie
fizycznym, energetycznym, duchowym, cały czas patrzymy na świat inaczej,
doskonalej, jesteśmy coraz bardziej szczęśliwi. Tworzymy nowe wzory, domy, relacje,
nowe światy, ale dopiero jak dojdziemy do samego końca otworzymy oczy w Bogu,
dopiero łapiemy, że wszystko to, co na początku było zrodzone, było najdoskonalsze,
ale my, gdy się tam obudzimy, to osiągamy już poziom Boski i potrafimy robić to
samo. Stwierdzamy, że nie trzeba było tyle męki, ale nie nauczylibyśmy się bóstwa,
pisania i reżyserowania scenariuszy, a Bóg jest tym wszystkim, a wszystko jest dla
dobra nas innych – tego się uczymy, potężnej twórczości, potężnej kreacji. Jak się
tego nauczymy to i tak odnajdziemy najdoskonalszy schemat , który jest w Ojcu, w
Bogu, ale gdy w Bogu otworzymy oczy, będziemy tacy sami jak On, bo i tak jesteśmy
Nim. Natomiast tutaj możemy posiłkować się już innym schematem. U ludzi
wzrastających serce nie jest otwarte, bo potrafią otworzyć dary, ale korzystać z niech
nie potrafią.
Tymczasem każdy iskierkę Domu, Boga nosi w sercu - tego Chrystusa. Jak nie
wierzysz, to odnieś się do tego , co już w sobie zapisałeś, te doświadczenia z
poprzednich wcieleń, doświadczenia z innych światów, z przestrzeni duchowych tu są
zapisane, ale żaden biologiczny i energetyczny umysł, żaden komputer, żadna
świadomość nie jest w stanie przypomnieć sobie wszystkiego czego człowiek
doświadczył. Tu w tym świecie informacja jest niewłaściwa, nic nieznacząca, bo tu
najważniejsze są stany, które cos wywołują, bo Duch czuje.
Jest coś takiego uruchomione, co z bazy informacji wyłuskuje to, co jest
potrzebne – w egzystencji odruch pierwotny, pewne duchowe nawyki. Jest coś, co
można nazwać intuicja (energetyczną, duchową), czyli nasz wewnętrzny nauczyciel,
drogowskaz, który podpowiada, co zrobić (np. zadziałaj „na bociana” i to działa,
dotyk usuwa stres, na poziomie energetycznym odczucia, myśli, emocje), czyli
zdolność posiadamy w sobie. To wszystko jest „tam” na końcu drogi, czyli naszym
Domem, wynieśliśmy z sobą, ta iskierka z naszym sercu, to tutaj, to jest cos, co
prowadzi „tam”. Wszystko, co ściągamy z poziomów duchowych, zawsze jest czymś,
co nas prowadzi z powrotem do Domu, albo prawdę o Domu w nas budzi. A my
ściągamy info i nie zmieniamy się, oszukujemy się, nie robimy tego co nam mówią,
ciągle jedno i to samo.
Mamy wreszcie odkryć, że niesiemy w sobie światło i pozwolić mu rozbłysnąć
w nas – wtedy zrozumiemy, że ciągle mamy fizyczna moc. „Nie ma znaczenia ile
masz lat, jaka przeszłość z tobą, bo ty się budzisz i nagle wszystko możesz
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wykorzystać do celu, możesz kreacją otworzyć nowy świat, możesz być aktorem i
reżyserem, nagle możesz zacząć zmieniać – a z tego zdajesz egzamin. Jeśli staniesz
się tym wszystkim i stanie się to wartością trwałą, automatycznie awansujesz, to jest
ugruntowanie postawy. Więc ten powrót do Domu albo będzie długo trwał, albo
obudźcie w końcu to swoje światło i pozwólcie się prowadzić, bezwzględnie robiąc to,
co przychodzi do Was z Góry, byście obudzili się jako bogowie, którzy nie potrzebują
innych ludzi do tego, by wzrastać – bo to jest wasz wzrost. To wy musicie nauczyć
się wchodzić w radość, kochać drugiego człowieka i rozmawiać z Bogiem, a nie
słuchać o tym, jak to robią inni, a wszystko potraficie.
Wtedy popatrzcie na siebie i okaże się, że to wasze starcze ciało to tylko
trochę zużyte auto, można nieźle je naprawić, ale do celu można nim dojechać (choć
wolniej), ale (ty zrobisz to co młodsi) możesz osiągnąć cel. A kiedy popatrzysz w
Morze, w Morze Ducha Świętego, w Ocean Wszystkomożliwości, zrozumiesz, że
osiągnąłeś cel i wtedy się obudzisz, raz na zawsze, popatrzysz w tył i będziesz mógł
wrócić.
Alina: Przez cały czas na horyzoncie widzę potężna gwiazdę, jak kometa z ogonem,
ona jest cały czas modlitwy i mówi o dalekiej przyszłości, jest bardzo ważna i mam
Ciebie (do Zbyszka) zapytać, co ona zwiastuje.
Zbyszek: Pojawiła się pierwszy raz w Betlejem, jest zapowiedzią Nowego, które nie
może tutaj dotrzeć. Oni pokazują, że za każdym razem, kiedy wchodzi się w święta,
te iskierki radości (pokazują takie sztuczne ognie), które mamy w sobie, dzięki temu
my potrafimy ściągać ją tutaj do siebie. Tam w tej Gwieździe, jest cząstka Was,
nasze prawdziwe duchowe zapisy. Od paru tygodni zaczęli przypominać nam, kim
jesteśmy po drugiej stronie, jak wyglądamy, jak działamy, jakie mamy nawyki. Dzięki
temu, co zachodzi, potrafimy ujrzeć i odtworzyć w sobie to, kim jesteśmy.
Ta Gwiazda Betlejemska jest symbolem naszych narodzin, a ten rok też ma być
symbolem naszych narodzin. Musimy to zrobić, tam jest dużo informacji. Pokazują,
że my możemy to potraktować jako muzeum – wchodzisz i oglądasz obrazy, obrazy
są dla nas. Tak naprawdę to sceny , w których coś osiągnęliśmy (jak urodzisz dziecko
to czujesz tą miłość itd.) to są nasze doświadczenia. Dzięki temu budowaliśmy
potęgę doświadczenia i ją teraz, ze skarbnicy własnej wiedzy wykorzystujemy. Tam
są też nauczyciele, nasza szkoła, tam w Gwieździe Betlejemskiej znajduje się cały
nasz drogowskaz tego, co i jak zrobić.
Jeśli ktoś jest w stanie z tej Gwiazdy, z tej podpowiedzi korzystać to może to
robić i wtedy automatycznie przychodzą Nasi.
Może być taki mechanizm wykształcony w nas, dzięki któremu ściągamy info w
ogóle z poziomu Sił Wyższych i wtedy ta Gwiazda jest elementem całości, choć
dokładnie wszystko może tylko od niej przychodzić. Musimy wiedzieć, że tam są
nasze zapisy, naszych właściwych doświadczeń, nasz drogowskaz i Ci, których
nazywamy Przewodnikami, czyli to nasz statek kosmiczny. Myśmy tu wylądowali i
musimy się teraz obudzić, bo misja „Ziemia” się zaczyna.
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Agata: Ja słyszę zdanie: „Obudźcie się , choć jesteście już obudzeni, sami macie do
siebie dojść, sami macie się obudzić w sobie”
Iza: Widzę Tatry, na szczycie choinka, pokazują jak rozświetlać się
Zbyszek: Pokazują, że możemy zastosować taka sztuczkę – popatrzeć, jak byśmy w
danej sytuacji zareagowali, albo, co byśmy w życiu zrobili, gdybyśmy byli w świetle
obudzeni, tak, jakby nasz własny Duch, czyli to cos, co wynika z naszej w Gwiazdy
Betlejemskiej postawy (jak byśmy byli w tej komecie) to my możemy to samo zrobić,
tak jakby Chrystus, (czyli ta nasza moc, to nasze „tamto” doświadczenie) pokazywał
nam, co należy czynić.
Alina: Na Giewoncie zobaczyła Orła z rozłożonymi skrzydłami, raz jest biały, raz
czarny, dziobie w szczyt i nie może się wyrwać.
Zbyszek: Tak jakby próbował się poderwać, a nie umiał, jakby nogami był złączony
Iza: Rycerze (w Giewoncie) są w nas, są woda życia.
Zbyszek: Oni mówią: o tym, jacy jesteśmy świadczą nasze czyny. Wszystko to, o
czym mówimy, o czym dyskutujemy, to jest tylko chęć obudzenia się w tych czynach.
Bóg widzi to, co jest, a nie to, co ma być. To, co ma być, to jest nasze osobiste,
wewnętrzne naprowadzanie się na to, co będzie. Przez to, że myślimy i chcemy to
uważamy, że jesteśmy tacy wspaniali, tacy pseudobohaterzy (uratuje tego, kto tonie
i będę przez to taki fajny itp.) Bóg widzi wtedy ogłupionego nieudacznika. My nie
podrobimy własnego życia sztuczkami, ubieraniem się, gołosłowna (rybią) gadką,
czyny o nas świadczą.
Ten rok, to rok naszych czynów. Mamy podpowiedź, mamy Gwiazdę (czyli
Kometę), mamy widzieć co mamy robić i to ma się stać. Naprawdę mamy nauczyć się
dbać o radość, to podstawa. Jak nie poczujemy radości , to nie będziemy chcieli jej
utrzymać. Mamy nad tym pracować tak długo, aż radość stanie się stanem
wewnętrznym, dzięki czemu pojawi się zapał do doświadczania życia i zupełnie
inaczej na innym poziomie, a więc mając inny zakres słów zaczniemy to wszystko
postrzegać. Dlatego trzeba mieć miejsce gdzie można odreagować , aby mieć taka
domową świątynię u siebie, gdzie wchodzi się w radość.
Na wahadełkowaniach, zamiast skupiać się na radości, na akcentowaniu
jedności z Całością, skupiamy się na ograniczeniach, czarnej magii, czemu interes nie
idzie itp. To jest zło w nas zawarte, które w ten sposób oszukując umysł stara się
zamanifestować. Skupiać się na radości. Musimy nauczyć się w radości wspólnie się
łączyć i „na głowie stanąć”, by na zawsze móc ją utrzymać, wtedy świadomość
będzie na zawsze włączona. To jest pierwszy krok przez granicę (jedna noga przed,
druga za…. Ale już jest)
Przemek: PBZ na koniu, mówi, że Przemek nie jest gotowy wsiąść na tego konia, bo
cały czas idzie, a jest takie przyspieszenie, by (wszystko) szybciej się działo. My
jesteśmy w chwilowej radości, a za chwilę…, w domu to samo. Jak mamy wsiąść na
konia, galopować i poczuć wiatr we włosach Boga, jeżeli cały czas skupiamy się na
wyuczeniu, rozmowie o odczuciu, a nie odczuciu świadomością, wypełnieniem się
tym co daje nam Bóg.
Chwile skupienia (dopowiedź z Góry) to miejsce, gdzie człowiek jedzie
spotkać się z innymi, gdzie z kimś się pogra. Jak się człowiek tym nasyci to wraca do
domu, do tego zagubienia (jak to wszystko niepoprawnie funkcjonuje), ale będąc tym
nasycony, to jakiś czas poprawnie w tym wytrzyma, nie da się złamać, jest
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przykładem, pomocą dla innych, korzeni ich w Nowym. Trzeba dzięki radości tę
wyższą moc utrzymać, by oni czuli, że musza się zmienić. Jak się doświadczyło
czegoś, to można sobie przypomnieć (i radość i konflikt) to wszystko można znów w
sobie obudzić i tym żyć. Trzeba mieć takie swoje cudowne miejsca. Mogą być w
świecie duchowym, mogą być tutaj, a w przyszłości każdy nasz dom ma być
cudownym miejscem odrodzenia dla nas i dla bliskich, by można było się naładować
wysoka wibracją, dzięki czemu świadomość i czysta świadomość może prowadzić was
ku Nowemu, a w Nowym jest wyciągnięta ręka bliźniego do nas i nasza do bliźniego.
Jesteśmy wtedy reżyserem i aktorem w jednym, a w duchu po jednej i po drugiej
stronie.
Alina: Góra podpowiada – jak masz radość, zawiąż ją w biały woreczek i schowaj do
kieszeni, a w zamęcie chwyć to i otwórz.
Agata: Ta radość ma być dla nas takim bijącym źródłem, to jest siła, ta woda nas
nasyca, tętni życiem, radością i promieniuje z nas na innych
Przemek: My mamy skupić się wewnętrznie na sobie, czyli pokochaniu siebie.
Wychodząc stąd ciągle odnosimy się do tego, co jest dookoła, a brak nam
odniesienia się do samego siebie i to nas gubi. Nie widzimy człowieka przez siebie.
Zbyszek: Czego chcesz nauczyć drugiego człowieka, jak to nie jest w tobie zawarte?
Słów, które nawet ciebie nie naprowadziły?
Radość jest stanem, dzięki któremu naprawdę rozumie się średni poziom duchowy.
Tylko trzeba nauczyć się cały czas w nim być.
Wspólny dom – cudowne miejsca, które łączą się ze sobą i powstaje
Świetlana Rodzina, gdzie się przyjeżdża i jest wspaniale (nie kojarzyć z rodzinami).
To ma być współtworzenie. Człowiek w Duchu obudzony wie jak to ma wyglądać, a
w przyszłości cały świat taki będzie. Przykład musi iść, jak zapisze się w Duchu to
leci. A ponieważ wszystko to się stanie, to my nie opóźnijmy się w tym wszystkim i to
nie jest straszenie, bo skoro przyszliśmy tutaj wykonać to zadanie i jak tego się nie
zrobi, my zawiedziemy samych siebie i sami siebie przez wstyd , narzucimy
odpokutowanie tego czyli wyjście z tej niemocy tego błędu zawiedzenia innych.
Piotr: Rycerze w Giewoncie zaniechali pewnych działań, nie mogą wyjść, bo bali się,
że mogą utracić możliwość swobodnego płynnego organizowania przestrzeni..
Zbyszek: Oni usnęli, a nie są w stanie się obudzić, bo zasady się zmieniły. My przy
kreacji możemy je narzucić mając moc duchową, by to, co nieprawe zniknęło: „i nic
co jest sprzeczne, sprzecznym nie zostanie…”
Jeśli pozwalamy żyć idei, ona zawsze nas wesprze i podpowie jak stworzyć nowe
zasady, ale to wymaga pracy. Możemy spijać efekty tylko własnej pracy, co sami
wyprodukujemy , dlatego jest budzenie się, zmiana, budowanie się i panowanie nad
przestrzenia czyli stworzenie ciała pracowitego.
Przemek: Pokazują nasz wspólny EDEN, czyli wielki statek, którym zawijamy do
portu, wysiadamy, wyciągamy to, co jest na statku i robimy piknik. Tu chodzi o
uświadomienie sobie, że to nasz wspólny cel. Tu nie chodzi o wykorzystanie czegoś ,
kto nam daje - tylko żeby od nas wyszło, że możemy dać komuś.
Zbyszek: To, co zaakcentowali – wspólny cel. To ciągle jest spotkanie bogów, to nie
jest żadna grupa. Choć jesteśmy wspólnie, żeby nie było nudno, tak naprawdę to jest
tylko i wyłącznie cel każdego z nas. I tak ma pozostać.
- po modlitwie –
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Tak jak było powiedziane w modlitwie, ten rok to rok pracy, najpierw budzenie się,
potem wprowadzanie zmian, żeby się zbudować i nie ma tutaj opierania się na kimś
innym, bo nic takiego nie istnieje, to jest nasze życie. Praca, praca – udowadnianie
sobie, że się nie śpi.
- Można się gubić i ciemność potrafi uderzać (czyli ten inny system) wtedy kiedy
mamy pracować nad sobą i trzeba podejmować pewne decyzje to inni powinni
potwierdzić, by nie popełniać błędów. Dlatego trzeba się spotykać, by sobie w tym
pomagać, bo nacisk kładzie się na to, by czynami udowodnić, że się to robi.
- Trzeba obudzić w sobie stany duchowe, żebyśmy wiedzieli, kim jesteśmy.
- Nie potrafimy utrzymać radości i chęci bycia z drugim człowiekiem dłużej niż
godzinę. Nauczyć się drugich ludzi. W drugim widzieć klona siebie. Z poziomu ducha
to nasz brat. Nauczyć się tego nowego spojrzenia. Patrzeć jak Jezus, wtedy dłużej ze
sobą wytrzymamy. Nacieszyć się sobą. Skupić się na sobie, na tym, że nie trzeba
włączać się w zewnętrzny świat. Poczuć bycie – jestem. Musimy odczuć to, że się jest
(nie ma nic tylko Ty jesteś) i wtedy możesz dotrzeć do tego, co w środku cię
fascynuje. Wchodzimy tez w interakcje , które nas nie interesują, ale jest to życie
(pewne układy, związki). Ale wtedy jest to powinność, bo inaczej nie można, ale
ciągle żyjesz cudem siebie tam odkrytego, bo jak będziesz patrzył na siebie jak na
związki całościowe tutaj, a część ich jest niepoprawna, to będziesz umierał. Odnaleźć
się w radości.
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WARSZTATY 14-15 stycznia 2012
/Zamknięcie wiedzy z roku 2011/

- Idą przemiany, będziemy się fatalnie czuć, są istotne
- My mamy podwójny świat. Skoro byliśmy fajni, czy to poziom Ducha czy poziom
Boga, czy to poziom wzrastającego człowieka, wszędzie musimy zachować ludzką –
na podobieństwo Boże – postawę. Ciało postawy, to, które rzutuje na ciało
przestrzenne, to nie jest jedno i to samo (jestem malarzem, rzeźbiarzem- to postawa,
oceniamy tego kogoś poprzez jego artyzm, poprzez to, co się nazywa twórczością,
przez pryzmat dokonania, patrząc na obraz, rzeźbę, ogród – widzimy z kim mamy do
czynienia), bo tak naprawdę tworzy się iluzję słowną : „wielki ojciec rodziny” – a ją
niszczy. Dlatego trzeba uważać. Ciało postawy to nowy zapis, to trwała formuła, to
zamatrycowanie. Natomiast to, co człowiek, dzięki tej postawie zbudował, to jest
ciało przestrzenne.
Mamy ogólnie cztery ciała i możemy sprawdzać poziomy duchowe, czy
chorobę tych ciał. Z ciała przestrzennego możemy tez wyłuskać coś, co nazywa się
ciałem egzystencjonalnym. Możemy sprawdzić:
- ciało fizyczne, jest do poziomu 18, sprawdzamy poziom choroby lub poziom
zdrowia i wiemy jak funkcjonuje
- ciało duszebne, czyli dusza, czyli ciało energetyczne – też do poziomu 18
- ciało duchowe (duch) – do poziomu 18
- Jezus miał też ciało boskie
Na dole, to wszystko, czym jesteśmy, czyli: ciało fizyczne, dusza, duch czy ciało
boskie, na jakim poziomie funkcjonuje odzwierciedla się w ciele przestrzennym. I tak
można sprawdzić, na jakim poziomie jest ciało przestrzenne – zdrowie lub choroba
tego ciała i od razu wiemy, z kim mamy do czynienia.
Jak przychodzi Bóg widzi ciało przestrzenne, bo to jest wyraz tego, co
zrobiliśmy z sobą i jak przeprogramowaliśmy się – o czym zaświadczamy. Bóg widzi
to głębiej, bo są też intencje. Jak intencje są złe - czyli nieczyste- na pozór
wszystko poprawnie funkcjonuje (Ezoteryka), ale kiedy przychodzi zdanie prawdy o
nas, okazuje się, że to był taki chwyt (tak awansowało się np.. w kościele) - czyli
bycie fałszywym człowiekiem tylko po to, by osiągnąć pewne sukcesy. Intencje też
trzeba sprawdzać
Dzisiaj spróbujemy utrzymać pewne stany. Sceny są stanami
naprowadzającymi nas na coś, jakim być – są kluczowe dla nas, indywidualne i wtedy
zmieniamy się, czyli kształtujemy nowe ciało postawy, dzięki czemu ciało
przestrzenne całkowicie się zmienia i wtedy widać, że rokujemy nadzieje na poprawę.
Tu będą sceny tylko na poziomie umysłu i ducha, takie naprowadzone rzeczy,
nie stricte stany duchowe, jacy naprawdę byliśmy i możemy być, tylko skupimy się
na tym oprogramowaniu na najniższych poziomach.
„Nastał czas zmian, nastał czas prawdy, nastał czas powrotu do Ojca (nie ma
znaczenia stąd czy „stamtąd” pochodzimy, za jakie przewiny tutaj trafiliśmy, my w
resocjalizacji się zmieniamy, czyli jedno to dotarcie do takiego kogoś, kto nas w
procesie resocjalizacji prowadzi, a przy okazji tu i w „tamtym” świecie istnieje Bóg,
który to wszystko napędza. Dopóki jesteśmy w kryminale stykamy się ze strażnikami
więziennymi, z psychologiem, który nas prowadzi, ale jeśli osiągniemy wysokie
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parametry – 13 w mocy duchowej wystarczy, by już budzić się jak Jezus i
kontaktować się z Bogiem. „Po tamtej” stronie poziom 13 jest najniższy, więc każdy i
tak kontaktuje się z Bogiem, całym Bogiem. Natomiast tutaj, w tej rzeczywistości
możemy kontaktować się z Bogiem Twórcą i On jest w Złotej Kolumnie i to są niskie
pasma dla Prawdziwego Boga, tej Siły Tworzącej. Choć bez względu na to czy
jesteśmy kryminalistami czy nie, mamy dostęp do Źródła, ale przez nas przez niskie
wibracje jest on bardzo ograniczony. Dlatego nie czując Źródła, nie wiedząc jak Ono
poprawnie funkcjonuje- to chcemy, to nie chcemy być z Bogiem, mamy jakieś
odczucia, przeżycia. Natomiast przy wyższych parametrach to odczucie jest pełniejsze
i jest wstyd ( a nie huśtawka), który wyraża się w spojrzeniu każdego człowieka.
„Nastał czas budzenia się potęgi ludzkiego serca i ludzkiego ducha. Nadchodzi
Światło, które swym pięknem zaściele łoże cierpienia na tej Planecie, ale nastał czas
walki, kiedy to wszechwładny mrok czerwonymi ślepiami swoich zauszników gotów
jest uczynić wszystko, by zabić budzące się Światło, by zniszczyć to, co je tworzy,
przywołuje, bądź utrzymuje. Posłuszne oddziały systemu, znieprawieni ludzie i
fałszywe teorie, cała ta armia zła dławi i zabija to, co jest najcenniejsze – atrybuty
Boga w każdym człowieku. Przemienia miłujące serce w zgorzkniały czarny kryształ,
a świadomość ujarzmia zaprogramowanym na moralność umysłem, wynosząc
jednego człowieka nad drugiego, który stawia ponad człowiekiem system w obronie
każe ludziom wzajemnie się zabijać. Mrok pochłonął obraz Boga, mrok pochłonął ideę
powołania ducha ludzkiego, który w cielesności miał doświadczyć radości tworzenia i
uczuć. Mrok uczynił z ludzi baterie produkujące strach i nienawiść, które są energiami
jakimi skarmia się ciemność.
I mrok i zło i zausznicy tych sił, dobrowolnie swego zwierzchnictwa nad
dążącymi do radości ludźmi, nie oddadzą. Wciąż będą podsycać strach i odbierać
ludziom chleb i nadzieje na lepsze jutro. Wciąż słabych będą kusić zyskami i mamić
prawem upodlenia drugiego człowieka. By rozświetlić mrok musicie – bo innego
wyjścia nie ma –odciąć się od własnej słabości poprzez przeprogramowanie własnych
przyzwyczajeń. Słabość skutecznie eliminuje odradzanie istoty ludzkiej w procesie
duchowego wzrastania (czyli przerobienie od pokochania siebie do …), zaś
przyzwyczajenie wyklucza proste przestawienie uwagi czyli punktu skupienia na
sprawy, na rzeczy, na idee, których omawianie i przerabianie w sobie pociąga za
sobą możliwość odmiennego od utwardzonego, od znanego wam sposobu
reagowania, wejścia i odnalezienia się we własnej przestrzeni duchowej. W ten
sposób powstała nowa formuła, nowa wasza postawa i pozwoli tworzyć i utrzymać
ciało przestrzenne w rytm funkcjonującego ducha a nie kapryśnej duszy czy
fizycznego zepsucia.
Są trzy elementy, które pozwolą wam szybko pojąć jak prosto, jak bez wysiłku
każdy z was może odnaleźć swoją duchową, pierwotna cząstkę (jak odczujemy
pierwotna cząstkę, odczujemy potrzebę, by ona kwitła, bycia ze światem, z ludźmi z
Bogiem) to wymusza na was duchowym ciśnieniem potrzebę bycia z innymi w
harmonii z przestrzenia wszystkiego, co pobrzmiewa w Bogu akordem jedności.
Pierwszym (elementem) to odcięcie od siebie poprzez wejścia w stan
pokory (dopóki będziemy zajęci sobą, a jesteśmy tu na poziomie duszy i człowieka
fizycznego, nigdy nie będzie prawdziwego obrazu nas samych w naszych własnych
oczach, po drugiej stronie nikt się sobą nie zajmuje). Drugi to odczucie szacunku
do drugiego człowieka (tu mamy ludzi, na innej planecie to istoty duchowe)
poprzez bycie szczerym i trzeci, to postrzeżenie światła w sobie, co eliminuje
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stan wewnętrznego, energetycznego mroku pozwalając tym samym odkryć własną
wewnętrzna Jasną Płaszczyznę. Szczerość to stan symboliczny, stan wstydliwy, stan
przypominający, jak daleko człowiek odszedł od własnej natury (bądź szczery, czyli
przypominamy nie bądź bandytą, mów prawdę – czyli nie bądź oszustem itd., dlatego
mówią stan symboliczny i wstydliwy, po drugiej stronie nic takiego nie istnieje).
Temat ten już z wami omawialiśmy, dzisiaj podpowiemy, jak technicznie wykorzystać
ten moduł do przeprogramowania własnej postawy (a postawa mówi o tym, jak
tworzymy ciało przestrzenne, jak tworzymy inny układ sił). Najprostszym i
najskuteczniejszym sposobem wyrażenia szacunku dla drugiego człowieka (to jest
inna odsłona szczerości, jak żywię szacunek i kocham, to jestem szczery) jest
odcięcie się od jakiejkolwiek oceny jego potencjału i sposobu bycia, przez co z wolna
odkrywa się, iż każdego człowieka, o którym mówimy, postrzegamy poprzez pryzmat
doświadczeń własnej istoty. To tu, w obszarze oceniania i rzekomego poruszania
spraw drugiego człowieka, a więc jego związków ze światem, nieświadomie
ukazujemy obraz nas samych, widzimy, bowiem w drugim człowieku zawsze to, co
znamy, co odkryliśmy, co uruchomiliśmy w sobie (w drugim człowieku możemy
odkryć tylko to, co sami znamy, nic więcej. Nie postrzeżemy tego, czego sami nie
doświadczyliśmy, ale czasami jest tak, że ktoś doświadcza czegoś, czego sami nie
doświadczyliśmy, obserwujemy to nie na podstawie słów, tylko skutków, jakie
wywołuje to jego nowe doświadczenie i wtedy my, to doświadczenie, oceniamy
poprzez intencje, a to też wynika z tego, jacy jesteśmy, nie zakładamy, że w pewnym
doświadczeniu możemy się różnić, że nasze intencje mogą być nieczyste. W tym jak
my mówimy o drugim człowieku zawsze jest to obraz nas samych i nim zawsze
będziemy mówić poprzez to, jakimi intencjami się kierujemy. To, co w nas jest,
zawsze jest postrzegane w drugim człowieku. O drugim człowieku mówimy tylko,
dlatego, żeby usprawiedliwić własna postawę). Jeśli drugi człowiek pulsuje w
nieznanym dla was doświadczeniu będziecie owe tłumaczyć tylko poprzez pryzmat
własnych zapisów. Może dojść do paradoksalnej sytuacji, gdzie dotyk miłującej was
w przyjaźni człowieka, odbierzecie jako zaproszenie do wspólnego tańca namiętności,
a wzrok chcącego was zamordować człowieka – jako wyraz zainteresowania waszą
osobą.
By móc się tu odnaleźć, by wesprzeć duchową szczerość, trzeba wejść
w stan ciszy, w stan nieobecności w drugim człowieku, a doświadczycie cudu jego
poznania i przy okazji pojmiecie, że mówienie o innych ma tylko utrzymać własna
postawę, że jest kolejnym odszukaniem siebie w innych, a wiec ponownym setnym
tego dnia usprawiedliwieniem dla korzystania z mrocznej matrycy. Pamiętajcie,
mówiąc o innych, mówicie tylko o sobie, na dodatek siebie i innych nie rozumiejąc.
Kto milczy o innych, ten pozwala na usłyszenie w czasie tego, co w przestrzeni jest
prawdą (jak przestajemy mówić o innych, przypływa coś co dotychczas
zagłuszaliśmy, czasem czegoś nie rozumiemy ale wtedy włącza się też poziom
duchowy i to są stany, które podpowiedzą nam co naprawdę jest w drugim
człowieku, ale i tez w nas, bo powstaje cisza) ale każde słowo o innym, nawet
najmniejsze już te przestrzeń ustawia pod siebie, gdzie łatwiej usprawiedliwić
istnienie naszych wad niż je w sobie przezwyciężyć oraz wynika z braku odwagi,
przez co własną niemożliwość, tchórzliwość, ukrywamy w takim odwróceniu procesu
poznawczego, by to, co powinniśmy sami w sobie zmienić, widzimy w innych i
moralnie o tym w słowach im przypominamy. Gdy więc przestaniecie o sobie, o
innych w końcu mówić, postrzeżecie, że nic złego z tego powodu się nie stało, bo
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wciąż funkcjonujecie według starych reguł, ale na dodatek będziecie w stanie odczuć
i dojrzeć to, co w krzyku słownym i w wewnętrznej samoocenie było głęboko w
umyśle ukryte. Wówczas pojmiecie, że nie jest tak źle i, że bardzo łatwo jest
uaktywnić te własne elementy prawdy duchowej o sobie z których istnienia nie
zdawaliście sobie sprawy. Jednym z tych elementów jest mówiące obrazami wasze
wewnętrzne światło (wtedy, gdy przestajemy mówić o sobie i innych jest ciężko,
światło to trzeci element, naprawdę pojawia się i dzięki temu światłu wewnętrznemu
zaczyna powstawać coś, co byśmy nazwali intuicja duchową, nagle pojawiają się
sceny, gdy jesteśmy w stanie modlitwy lub, gdy jesteśmy w radości przychodzą
sceny.
Gdy przestajemy w ogóle o człowieku mówić, to w scenach pojawia się
duchowy obraz tego człowieka, duchowa o nim prawda. To właśnie w nim jest (w
tym świetle) usadowiona nieznana wam prawda o was i drugim człowieku, prawda
zapisana piórem Stwórcy, prawda, która stara się was przebić intuicja i
jasnowidzeniem (czyli ten trzeci element, postrzeżenie światła w sobie, można nad
tym oddzielnie pracować, skupiając się na świetle, ono tez przemawia. Mówiąc o
kimś, wchodzimy w jego wibracje, nasze się obniżają i nie postrzeżemy światła w
sobie, jak mówimy o innych to zaczyna nas nosić – są podli (mówimy), kradną itd. bo
wściekamy się na samych siebie, poziom wibracji się obniża. Bądźcie pokorni, nic nie
mówcie o sobie i innych i wyraźnie pamiętajcie o mówiącym świetle i sobie.”
- Pierwszym elementem jest Pokora,
- Drugim elementem jest wyrażenie szacunku do człowieka, a to jest najbardziej
aktywna cząstka tego świata (to wiąże się z szczerością), jak zaczniemy wyrażać ten
szacunek to reszta pójdzie (jak po maśle)
- Trzecim elementem jest wewnętrzne światło.
Pokora jest najtrudniejszym, a jednocześnie obejmującym jakby całość elementem,
przestajemy mówić o kimś i skupiamy się na świetle, ale te wszystkie elementy są ze
sobą powiązane.
Scena pokazana Zbyszkowi – jak naprawdę wyglądamy po drugiej stronie. Pojawiają
się jakby lekarze, naprawiają, uzdrawiają, instalują różne rzeczy, reanimują. Pokazują
jak wygląda Dusza. Potem spotkanie z Opiekunem, zrozumienie, kim On jest, nie te
cząstki w nas uruchomione (anioły, archanioły) tylko nasz własny Opiekun i
Przewodnicy. Po drugiej stronie jak jesteśmy, za nasze przewiny trafiamy do
więzienia, ponieważ tworzyliśmy ograniczające innych rzeczy – to trzeba nas
resocjalizować. Koszt resocjalizacji duży, a resocjalizacja w naszym świecie nie
zawsze efektywna. Natomiast po drugiej stronie jest inaczej, jest to tak
zorganizowane, by człowiek był resocjalizowany a koszt jego utrzymania (więźnia)
jak najniższy. Wykorzystują sen we śnie. Jak my wzrastamy i doświadczamy i uczymy
się tutaj i wchodzimy w te sceny, w tę grę komputerową, to jak jesteśmy
znieprawieni to w tej grze wchodzimy w druga grę, dostajemy sceny, wchodzimy w
światy, które są odwzorowaniem tego co naprawdę istnieje (z pewną modyfikacją) i
tutaj się resocjalizujemy. Koszt niewielki, a w tym procesie napędzamy dusze i ciało,
które już były (takie perpetum mobile). Wykorzystujemy to, co Bóg Prawdziwy już w
nas uruchomił i w tym programie resocjalizacyjnym się zmieniamy (są tu sceny,
punkty węzłowe itd.) Więźniowie w tym programie tworzą coś takiego jakby
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wspólnego i to „coś” wspólnie czasami jest odzwierciedleniem tego, co się gdzieś w
rzeczywistości dzieje. Ta planeta gdzieś istnieje i nie istnieje. W podobnej formie
gdzieś istnieje, ale my jesteśmy na tej planecie tez w grze. Tu musimy osiągnąć
pewien poziom, by być zauważonym przez Psychologa. Są tu programy, projektory
jest program nadrzędny, który skłania nas do tego, byśmy dążyli do czystości, do
Boga, występuje też ciemność – mamienie, kuszenie, bo my wzrastając odnosimy się,
poruszamy się w obszarze nawyków, czyli czegoś, co naprawdę na zewnątrz jest,
tylko tu odrabiamy dodatkowo nasza osobista lekcję. Tu nie ma oszustwa, tamten
świat jest naprawdę idealny w stosunku do naszego, nie ma udawania. Wartości
musza być trwałe, postawa musi być ugruntowana, jak się cos w tej postawie
utwardzi to Oni to widzą.
Jak się osiąga pewien poziom i wchodzi Światło, Psycholog i jego pomocnicy
zwani przez nas Przewodnikami włączają się do gry. To jest ekipa więzienna, nasz
Opiekun to psycholog. Na rozmowę z nim trzeba zasłużyć budząc się na wyższym
poziomie. Psycholog po drugiej stronie jest na poziomie ZEUSA – to potężna istota
duchowa. Przewodnicy są różni, włączają się, żeby w tym programie pomóc komuś
cos osiągnąć. Czasem można się pomodlić i prosić z zmianę.
Doświadczenie musi być przygotowane, bo nie będzie trwałej zmiany, a każdy
z nas, choć jesteśmy duchowo tacy sami – to, co innego go porusza (jakby w tyglu
był kształtowany), niby wszystko to samo, bo uczucia jednakie, widzenie jednakie,
ale doświadczenie może być odmienne, więc sceny pod to przygotują – my w ten
sposób się uczymy. Tu jest tak, że jak osiągamy poziom 13 wprowadzanie jest już
szybciej, ale jak uzyskamy poziom 13 (tak jak Jezus) w Światłości, w Duchu, my,
prócz resocjalizacji –czyli oprócz Wielkiego Psychologa, łapiemy prawdziwy kontakt z
Bogiem, z Tym Bogiem co tworzy całość, pierwszy prawdziwy. Tam widzimy
Kryształy Jego Świadomości, Jego Obecności. Jezus wykorzystywał je do
uzdrawiania.
Bez względu na to, jakie mamy mniemanie o sobie, wszyscy siedzimy w celi
(zobaczmy jak się zachowujemy, jakie są nasze myśli i inne rzeczy). To, co nam
podają, to jest budzenie się, by być zauważonym przez Wielkiego Psychologa – czyli
dotrzeć do naszego Opiekuna, to jest ktoś, kto ma pomóc nam wyjść stąd. Dopóki
istnieje ciało fizyczne, nie wyjdzie. My mamy możliwość jednak uruchomienie
wszystkiego tak, by całkowicie tak się udoskonalić, by nie tylko tu nie wracać, ale i
by obudzić cząstkę pierwotną duchową – a pierwotna cząstka duchowa, a Bóg ma
łączność i wtedy zaczyna się nie tylko odnajdywanie tu, ale i kontakt z Bogiem. Jak
przychodzi Bóg, nie ma gadki, nie ma rozmowy, są tylko sceny.
W modlitwie będziemy rozmawiać (jeśli uda się nam w to wejść) z własnym
Psychologiem, byśmy odczuli prawdę o sobie samym, jacy jesteśmy. To uruchomi w
nas pokorę (jeśli wejdziemy) i wtedy, jak się wychodzi z tego stanu, z tej sceny to
człowiek zaczyna rozumieć, że wstydem jest w ogóle mówienie o drugim człowieku.
Co innego, jak spotykamy się ku nauce, kiedy staramy się pojąc samych siebie, po
tym zrozumieć samych siebie i związki między nami, dociec, czemu tak się dzieje,
czemu jest źle, jak może być dobrze, ale intencje są czyste. Intencje są ważne.
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WARSZTATY 22 stycznia 2012
Chodzi o to, żeby się budzić, żeby nad sobą pracować. Wszystko to, co się
tyczy technik, wszystko, co się tyczy tego duchowego rozwoju wewnętrznego jest
budzeniem się w Duchu. Cała reszta to tylko praktyka i to jest bardzo istotne, to
odnalezienie się w życiu. Wszystko to trzeba przekuć na to, co jest tutaj. Wielu ludzi
dalej tego nie rozumie. Góra użyła tutaj takiego zdania, które powinno nam w tym
pomóc, jak rano otwieramy oczy, trzeba Bogu podziękować za to, że w ogóle mamy
możliwość naprawienia krzywd, które wyrządziliśmy, że dano nam możliwość
pracowania na to, by wrócić do Domu. Ludzie tego nie rozumieją. Tam nikt nas nie
chce – nie, że nas nie kochają, tylko my nie jesteśmy w stanie się utrzymać w ich
wibracjach. Cały czas negatywne myśli, niszczenie drugiego człowieka, niszczenie
marzeń - dlatego tutaj jesteśmy, a nie dziękujemy Bogu, że możemy się poprawić.
Praca nad sobą już powinna lecieć i na kolanach trzeba Boga błagać, żeby tego było
jeszcze więcej, tego cierpienia, nauk, żeby wyjść stąd. Dopóki sobie człowiek nie
uświadomi tego, że to jest Łaska Boża, że może tutaj wzrastać i wrócić do domu naprawdę Łaska Boża, że wszystko dla takich bandytów jak my, zostało
przygotowane, ten cały proces resocjalizacji. Dopóki się tego nie rozumie, cały czas
niszczy się najbliższych w rodzinie, sąsiada, tego z pseudo zagranicy itd., ludzie tego
nie rozumieją. Jak sobie człowiek uświadomi prawdę, wtedy dopiero zaczyna
pracować. Żeby sobie uświadomić prawdę trzeba: widzieć, słyszeć, ściągać info, być
w stanie jasnowiedzenia. Dopóki to nie jest pewne, dopóki nie jest pełne, rządzi
umysł, trzyma człowieka w ryzach, program rządzi człowiekiem nie pozwoli na to, by
człowiek się wyrwał i powrócił do domu. Wszystkie programy działają na poziomie
umysłu.
Jest człowiek fizyczny, duszebny czyli energetyczny (myśli i emocje) i
duchowy. Wszystko to, dzięki czemu można się stąd wyrwać, to jest ściągnięcie
prawdy i stanie się człowiekiem duchowym. Tymczasem ludzie przetwarzają trochę
formułę kościelną w sobie. Jest to zasadniczy błąd, jest to poziom programowalnego
umysłu, który nie pozwoli nam stąd wyjść. Dopóki nie zakiełkuje to, co jest
najważniejsze, chęć powrotu do domu, nie ma pracy nad sobą. Spójrzmy na nasze
myśli, stosunek do Kowalskiego, to ciągły dramat. Będziemy wchodzić teraz w
praktykę. Teraz są warsztaty zamykające. To, co będziemy teraz robić, to nauka
widzenia, słyszenia, wiedzenia, odnajdywania się w całości i zapanowania nad
przestrzenią życiową. Trzeba to ciało przestrzenne, które Góra nazywa
egzystencjonalnym doskonale rozwinąć, bo dzięki temu łatwiej nam będzie tutaj się
odnaleźć, łatwiej będzie promować. Co jest ważne? czystość w myśli, słowie i czynie.
Ma być taka, jak na tamtym świecie, wynikające z twórczości, radości. Człowiek,
który panuje nad swoim życiem już zaczyna odczuwać te stany, zaczyna nimi
promieniować i przez to wciągać innych samym swoim przykładem i to jest tutaj
bardzo ważne. Czyli nasz przykład, bo sekty i kościół to inaczej ujmują, czyli
nauczanie kogoś ma polegać na tym, że nie tłumaczymy tylko, że poprzez to, jacy
jesteśmy, zmuszamy go do tego, iż on prosi o to, byśmy mu wytłumaczyli. Nasi lizną
trochę i uważają się za alfę i omegę całego świata, Ezoterycy poczytają, nauczą się
parę rzeczy i drwią z innych. W domu też to samo stosujemy, kiedy to my mamy
prawo do tego, by było tak jak my chcemy, żeby sąsiad zachowywał się jak chcemy,
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żeby w Polsce było jak chcemy itd. Dopóki się czysty duch nie obudzi, ciągle
będziemy to wszystko mieszać.
Zajmiemy się tym teraz, co jest ważne, materiały cały czas były, więc to było
przekazywane i dopiero teraz jest ta możliwość. Wszyscy jedziemy na jednym wózku,
wszystkich określają te same ułomności.
- Utrzymywanie wewnętrznych stanów cały czas jest naprawdę ciężkie w grupie.
Trzeba robić przerwy, bo to obciążające, bo wchodzimy w energetykę drugiego
Człowieka i czujemy wszystko, co w nim jest, ( kiedy on zaczyna mówić).
- Wiedzenie, widzenie, słyszenie, wchodzimy w to powoli, ale musi się to łączyć z
postawą duchową, więc przy okazji i praca nad sobą musi w tle musi cały czas
silnie lecieć, bo będziemy to zaburzać.
Logika, umysł, to, co tak wychwalamy, należy wyrzucić na śmietnik, kiedy budzimy
się duchowo.
Przekaz:
„Logika jest śmiercią dla duszy, ale i błogosławieństwem dla ciała lub człowieka
fizycznego (człowiek fizyczny postępuje wbrew podstawowym, prymitywnym
zasadom, przetrwać kosztem drugiego człowieka, bo człowiek duszebny analizuje,
kombinuje, lubi przechytrzyć - Bóg nie widzi), którzy muszą działać wg. określonych
schematów i zasad, bo w przeciwnym razie giną w otchłani Wszystkomożliwości i
niewerbalnego pojmowania (wszystkomożliwość – logika i umysł ujmują
ograniczoność możliwości, ograniczoność: z punktu A do punktu B, by przejść musi
mieć nogi, a dla ducha to nie istnieje, chcesz już jest, my też musimy to jakoś
przekuć, czyli otchłań wszystkomożliwości jest nie do przyjęcia dla logiki
i
jakichkolwiek umysłowych zasad, ale dla nas wszystkim jest pokochanie kogoś, kto
nas nie kocha, niewerbalne pojmowanie – to, co przekazujemy słowem jest b.
zubożone, umysł trzeba odrzucić, by stan odczuć). Gdyby dać im ( logice i czł. fiz. )
sposobność do odczucia własnej i świata złożoności, która unosi się w morzu
duchowego eksperymentu i autentycznej wolności w tworzeniu nowego, owe dwie
siły, a więc sam eksperyment, jak i siła twórczej ekspresji na stałe przekształciłyby
prosty umysł ciała i człowieka w maszyny opętane stałą potrzebą bycia w duchowym
i boskim tworzeniu, za czym nie stałaby autentyczna postawa twórcy, więc jego
wynikająca z mocy świadomości, wspólność odczuwania całości (w przenośni mówiąc
jak człowiek fizyczny i logika ukryta jest w DNA ze swoją moralnością postępujący
według wkodowanych zasad, gdyby coś odrzucił ze świata duchowego, to tam
powstaje taka siła, dzięki której człowiek zaczyna czuć, że może - ale może nie czując
siły twórczej, tylko wszystko, co w nim było, fizyczna i energetyczna siła i na tym
poziomie zaczyna działać, może, ale po wodzie nie przejdzie).
Wiedząc, więc, że sam eksperyment jest magią i prozaicznością o sile autonomii, tak
ciało jak i człowiek zostaliby pozwani przez ciągłą potrzebę zmian niszcząc to, co dla
ducha i Boga jest święte. Dlatego logika, która dla ciała ukryta jest w DNA, a dla
człowieka fizycznego w sztywnych normach zachowania jest uchronieniem przed
zgubnym eksperymentem z mocą, jaką powinien posługiwać się jedynie duch. Tylko
on potrafi samoistnie złączyć pasujące do siebie cząstki na wielu poziomach własnych
przestrzeni, czego umysł DNA i umysł ludzki w ogóle ogarnąć nie potrafi. Dlatego to,
co czyni i czego doświadcza Duch nie może być nigdy należycie ocenione i zrozumiałe
przez umysł fizyczny, choć umysł duszebny potrafi już skorzystać z dobrodziejstwa
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duchowej podpowiedzi - o ile nie narzuci jej własnych ograniczeń. Mówimy wam o
tym, dlatego, byście raz na zawsze odrzucili potrzebę tłumaczenia tego, co
wbrew logice i umysłowi podpowiada wam Duch, choćby stało to w sprzeczności ze
wszystkim tym, co do tej pory wiedzieliście i czego doświadczyliście. Duch ludzki
także w swojej ekspresji także ma ograniczenia, także porusza się po stałych torach
określonych możliwości, ale są one nieporównywalnie mniejsze w swej złożoności od
rzekomej niewiedzy prostego umysłu i niezachwianej logiki, bowiem siła duchowa
swoją kreacją już sama z siebie potrafi znacznie więcej. Dlatego to, co ujrzycie
wewnętrznym okiem, (co oglądacie) w płaszczyźnie Ducha zawsze może się wydarzyć
o ile nie spaczy tego duchowa analiza, która niczym filtr potrafi wstrzymać objawienie
tego, co dla ducha jest oczywiste. Czasem bywa tak, że już odrzucenie jednego
elementu z wizji przekreśla cały eksperyment nie pozwalając zajść temu, co już
istnieje w płaszczyźnie ducha, ale ocenzurowane przez umysł i logikę nie może zajść,
zaistnieć w przestrzeni energetycznej i fizycznej. Ale gdy ufny sile duchowej człowiek
podda się całości eksperymentu, doświadczy tego, co inni nazwą cudem szukając w
logice i zasadach wytłumaczenia dla ludzi, dla cudu. Chodzenie po wodzie uważają za
atrybut Boga, a pokochanie wroga za wymysł chorej wyobraźni. By tak się nie stało i
w waszym wypadku zapamiętujecie sceny, które ukazują wam to, co istnieje w duchu
i co siłą duchową może być uruchomione we wszystkich przestrzeniach (jak my
mamy te cudowne stany pokochania, wybaczenia, współtworzenia, utrzymania się w
tej całości, to, gdy tylko włącza się umysł, bo nie jest to utwardzone, zobaczymy
Kowalskiego, umysł, moralność, logika się włączają i wszystko pryska, czyli by się
utrzymać w sile twórczej musimy być jak duch, dlatego trzeba nad tym pracować).
Gdy więc, w wizji ujrzycie wodę, która przenika wasze ciało naprawiając je, uczyńcie
tak, a wyzdrowiejecie. Tylko nie podpowiadajcie drugiemu by to samo uczynił, bo w
jego przypadku może to być ogień lub stanie się atomem. Tu nie konkretna wizja jest
kluczem, ale sama wizja jest kluczem jako technika, jako pozwolenie na zaistnienie
tego, co w zubożonym przekazie – obrazie zrobił już duch korzystający z siły kreacji,
(co dla Pani A jest dobre, dla Pani B już nie, przyjdzie inna wizja, czyli wizja jest
techniką, a nie ten obraz w wizji nam podrzucony, świadomość, a nie fantazjowanie,
to, co nam przekazują stosujemy, to logikę i umysł możemy zabić tym, co
świadomość nam podrzuca). Duch, to on jest autorem rozwiązania i podpowiedzi,
która zaistnieje o ile ułomny i ubogi w doświadczeniu umysł czy logika ją w całości
przejmie. Gdy sama wizja stanie się logiczna (zakładam, że to, co przychodzi jest i
koniec), gdy cud stanie się dopuszczalny, zajdą rzeczy, których nie można uruchomić
całą siłą umysłu i energetycznej woli, wtedy można będzie uznać, iż wiele
eksperymentów stanie się wytłumaczalną rzeczywistością o ile będzie miał w nich
udział czynniki duchowy, który w swej ekspresji jest nieprzewidywalny, a w kreacji
alogiczny, który do osiągnięcia celu może za każdym razem posłużyć się innym
elementem. Ten, kto zaakceptuję tę prostą zależność, ten, kto zaufa potędze ducha,
ten, kto uwierzy w moc własnej cząstki duchowej i zechce być przez nią uczony lub
prowadzony, ten stanie się jako Jezus i ponad innych wyrośnie, by im wskazać drogę
do wolności, by dać im prawo do eksperymentu, by przekonali się, że duch od
zawsze uczestniczy w ich życiu, a gdy się człowiek w nim obudzi, już zawsze będzie
przezeń przeniknięty. Proszę tylko pamiętać, by będąc w nim obudzonym, a więc
żyjącym według duchowych zasad, nigdy ich nie zakłócać umysłową
niedoskonałością i ślepotą fizycznej logiki.”
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To jest bardzo ważna rzecz. W praktyce to się przekuwa przynajmniej dla
ubogich, czyli dla nas, czyli tych, którzy jeszcze czasem wskakują w umysł czy
cokolwiek innego, to, co widzimy to robimy. Kluczem do naszego sukcesu jest
wyraźne widzenie scen i sprawdzenie, czy tak ma być. Czy to chodzi o działanie, czy
uzdrawianie czy jakieś kroki w przyszłości, naprawdę to, co przychodzi sceną, to nas
prowadzi, musi być przez nas akceptowane. Jedziesz autem, czujesz zwolnij, to
zwolnij, (ale nic się nie stało - nie stało, bo zwolniłeś). Czasem można jednak wpaść
pułapkę umysłu, bo tak naprawdę to te same sceny, w które wchodzimy w czasie
modlitwy, są takim kluczem naprowadzającym nas. Te same sceny idą non stop,
idziesz widzisz część korytarza ciemną, nie kombinuj z wytłumaczeniem tego. Ten
kod, idzie zawsze do tego, co jest w głowie zawarte. Skoro ktoś kojarzy to z niską
wibracją, to już będzie wiedział, że tam, jak się odbywa praca, to jest niewesoła
atmosfera. Idą non stop podpowiedzi na już. My nie wiemy do końca, o co chodzi,
jesteśmy tacy ślepi, taką mrówką wobec własnego ducha i nie próbujemy uruchomić
umysłu by wytłumaczyć sens tego przekazu (np. dlaczego to woda) nie jesteśmy w
stanie. Jeśli przychodzi scena zaufajmy i nie tłumaczmy. W naszych szeregach jest
wiele takich osób, które wszystko co przychodzi analizują potem i przyjeżdżają potem
na konsultacje, to obłęd, wpadają w obłędy (i po co ?). Trudno im pojąć, że tego nie
trzeba analizować.
To wszystko doskonale działa wtedy, gdy my staramy się być duchowymi, czyli
czystymi w myślach, słowach i czynach. Dopóki tak nie jest, są ograniczenia, które
my sami sobie stawiamy. To nie jest tak, że duch nie chce pomagać. Cały czas jest
wszystko gotowe i można sięgać po dary, po pomoc w danej krótkiej chwili, żeby
Kowalski doświadczył, że jednak „tam” coś istnieje, bo nagle mu się poprawiło, jest
lepiej, choć znowu to wykorzystuje do niszczenia, ale pewne światło przyszło, może
za rok-pięć znów poprosi o to światełko. To jest przygotowane, bo wielu z tego
wtedy skorzysta tylko trzeba mechanizmu się nauczyć. To nie jest tak, że jak
jesteśmy źli to już dla nas droga jest zamknięta. Cały czas droga do Boga jest
otwarta tylko my tracimy czas przez umysł, przez logikę, która tutaj nie ma sensu.
To twórczość, to wszystko, co tam odbieramy, to jest tłumaczenie z duchowej
wiedzy, z tego, co on „łapie” a czego my odczuć nie potrafimy, to taki konglomerat w
prostym działaniu do nas, byśmy załapali. Ale, by odczuć, że to powinno zadziałać,
trzeba całość czuć. Jest to wiedza (doświadczenia) dla nas nie do przyjęcia, umysł
tego nie ogarnia, przeczy wszystkiemu. Dlatego to, co my ściągamy jest dopasowane
do konkretnej sytuacji, jest konkretną podpowiedzią. Przychodzą sceny, musimy
dokładnie zrozumieć, scena zawsze jest konkretna tylko my możemy, przez włączenie
umysłu, do końca tego nie zrozumieć albo nie chcieć przyjąć, bo zaangażowaliśmy się
w coś, a Góra mówi, by tego nie robić, lecimy automatem. Przychodzą sceny,
ściągać, działać i w ten sposób jest się prowadzonym. Tego trzeba się nauczyć.
Są dwie rzeczy :
1- dzięki tym scenom są silniejsze działania, to jest tak zwane Antydziałanie
(dla umysłu, to nic nie zrobi a duch działa i uruchamia poz. energetyczny),
2- potrafimy działać i panować nad przestrzenią życiową ale też dzięki temu
potrafimy wzrastać, tylko naprawdę stać się trzeba duchowym.
To nie jest tak, że jak się nie stanę, to nic nie działa. Dużo działa, bo jesteśmy
podpięci pod te kanały, ale ciągle nie jest to, co nam jest potrzebne. Ciągle umysł
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oszukuje nas, zwodzi, a my musimy stąd wyjść, to jest planeta dusz, tu są przestępcy
na tym poziomie. Jak my wyglądamy, jak wygląda inny człowiek bez oszustwa, to
wystarczy wejść w świat energetyczny, na energetyczną planetę dusz (byliśmy tam),
to jak tam wygląda ta tragedia. Taki będzie obraz nas po śmierci. Żyjemy iluzją tego,
że jesteśmy fajni. Prawda jest taka, że co przed fizycznym okiem jest ukryte, przed
duchowym nie, nie oszukujmy się, czyli i pracujmy i zacznijmy zmieniać życie. By się
to stało, by był silniejszy bodziec, musimy widzieć, słyszeć, wiedzieć. Bez względu na
to, o co chodzi, o jakie konkretnie posunięcia, wchodzić w scenę, ściągać info czy to
dotyczące przyszłości, czy siebie itd. Wszystko to ściągamy z poziomu ducha.
Porzucamy świat energetyczny, porzucamy logikę, zaczynamy się bawić, bo to
zabawa (ale nie bezmyślna).
Teraz odczucia na warsztatach mogą być inne niż dotychczas, będzie ciężko,
bo nagle będziemy musieli porzucić to stare i wejść w nowe, ale „ bez pracy nie ma
kołaczy”. Ten rok, jest rokiem budowy. Co się ma zrobić w pracy, z najbliższymi, z
przyszłością, trzeba zrobić, z sobą też, musimy nauczyć się wszystko ściągać, bo
słońce ma świecić dla nas cały czas.
Modlitwa – skrót:
Mamy odnaleźć się w przestrzeniach duchowych. Tutaj logika w DNA, umysł fiz., to
zasady, moralność, to co nas pęta, co oddziela nas od wszystkomożliwości. Nauka i
filozofowie ujęli, że cudu można dokonać jak odrzucimy umysł, (czyli przyjęte przez
nas albo wdrukowane w nas założenia - umysł).
Zapadamy się w siebie. Pokazują scenę, w której znikamy, rozpadamy się w proch,
nie ma nas, zostaje tylko jakaś dziwna cząstka, działanie, jak byśmy byli strumykiem,
smugą dymu, mglistą falą w jakiejś nieokreśloności.
Nam się wydaje, że jesteśmy wszystkim, ale w tej całości, o tym wiemy, istnieje coś,
co nas napędza. W tej chwili każdy z nas sunie niczym dym, nie jest osobowy, jest
tylko czymś, co uruchamia działanie. Staliśmy się masą, może duchową, która działa,
co potrzebuje, wykonuje, a czuje to, co my, nici podpowiadamy (temu działaniu), on
podlega instynktowi, który pcha go do działania. Nie ma nas jako osoba, jako
indywidualność, jesteśmy działaniem. Jesteśmy tutaj falą twórczości, przemieniamy
się w działanie. Musimy się naprowadzić scenami, by to odczuć. W działaniu
będziemy kierowani przez „coś”, co karze nam coś zrobić. Każdy zaczyna działać na
swój sposób. Wyłączyć umysł, to odetniemy się od Siły prowadzącej. Nie jesteśmy
człowiekiem, jesteśmy falą (potrzebuje jej osoba z rozbitego statku – scena), której
potrzebuje, nadzieją, szczęśliwą przyszłością, przedłużeniem ręki Opatrzności. Niech
każdy z nas odkryje tę Opatrzność, że w nim ta Opatrzność działa, ten duch i zrobi
coś dla niej, nauczcie się tego (podpowiadają).
- W sporcie sercem energet. wymuszamy inną prace serca fizycznego.
- Niebo fizyczne jest niebem duchowym.
Sceną nam podpowiadają, że dużo działań cały czas do nas dopływa. Bardzo dużo
rzeczy, które zachodzą w nas i koło nas jest podpowiedzią skierowaną do nas przez
Siły Duchowe byśmy jak najwłaściwiej odnaleźli się w danym miejscu, w sytuacji, w
relacjach z ludźmi w samym sobie. Sygnały płyną nieprzerwanym strumieniem.
Czasem człowiek zamknięty na ducha potrafi być energet. naprowadzany. To samo
dzieje się z nami. Trzeba pamiętać o jednym, nie myśleć tylko o sobie, ma być
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wyłączony egoizm. Wstrząsający stan po tragedii (scena z rozbitym statkiem)
ocalona odnalazła też innych, współodczuwała ponieważ poznała to cierpienie i
wiedziała, że u innych było to samo.
Wtedy, gdy nie jesteśmy zaślepieni „wychodzeniem na swoje” a jesteśmy receptywni
i żyjemy z innymi zagubionymi ludźmi wtedy, będąc we współodczuwaniu, tym
współbrzmieniu potrafimy odebrać wszystkie sygnały dlatego, że nic nas nie zakłóca,
podpowiedzi przyjdą i naprowadzą nas na własne działanie ale egoizm musi być
wyłączony.
---- koniec --Nauka, którą tu dostaliśmy – odbieranie sygnałów z zewnątrz, zwracanie uwagi na
wszystko, co do nas idzie a to znaczy też na Alei Zwycięstw, tego tam się trzeba
uczyć. To takie pierwsze w to wejście. My mamy to wszystko wykorzystać do tego,
by działać, by się odnaleźć, by wszystko zmienić.
- Wchodzą w widzenie osoby mające problem ze zdrowiem – skrót opisu.
- Teraz te działania, przeżycia są trudne, ciężkie, jakby był opór.
- Mamy dwie osoby chore, spróbujemy teraz podprowadzić jedną, by weszła w
przestrzeń i zobaczyła jak się uzdrowić też z poz. mocy, z poz. działania, czyli ( tak
jak w modlitwie znikania człowiek odnajduje, że wszystko jest w nim, więc może). Tu
autentycznie trzeba poczuć się mocą, działaniem. Moc jest bezosobowa, bo to jest
cząstka Chrystusa, DŚw., a więc ona jest we wszystkim, a skoro jest we wszystkim,
to, co się będzie nad sobą zastanawiać, nie myśli, bo nie musi. Każdy na swój
indywidualny sposób musi to odczuć, jak jest w tym stanie musi poczuć (wizja), że
jest chmurką (pasmem mgły), my nie obserwujemy tej mgły tylko nią się jest, bo
inaczej jest się oceniającym. Jak odczujesz, to widzisz osobę, która jest chora,
wejdziesz do środka, zobaczysz itd. To wszystko jest uproszczone, ale nie wiemy, co
nam podpowiedzą. Wejść w działanie, być działaniem, tą cząstka mocy i nic więcej,
obserwować jak to płynie. Umysł, logika zakładają pewne schematy, a tu nie ma
schematów. Jak się wchodzi, dać się unieść, prowadzić. My posłuchamy, by się w
tym wszystkim odnaleźć, by zrozumieć, co znaczy kreacja.
Małe dziecko widzi ten świat poprawnie, kocha wszystkich, ze wszystkimi chce się
bawić, a my drętwiejemy jako podchodzi Kowalski. Tutaj to samo, lokalna swoboda i
patrzymy na to, co jest, poza tymi ograniczeniami. Stajesz się mgiełką, patrzymy, co
będziesz robić, czyli najwyższa siła, która we wszystko potrafi wniknąć i wszystko
zmienić, a ona wie, nie wiedząc, co czynić powinna (poz. duch. 12, umysł wycofany,
świadomość 100%, jaźń wzrasta). Masz być tym, czym i tak jesteś, to będzie też
zapis twojego doświadczenia, bo jesteś na poz. 12 i na 9 i to, co się teraz stanie,
zawsze się do tego możesz odwołać, to jest przywrócić tę chwilę. To jest budzenie
sceny, budzenie tego, co już potrafiłeś.
Wizja, jest poprawna, niezwiązana z chorobą, idź dalej, robisz to, co chcesz,
to, co czujesz, bo taka jest twoja natura. W postaci osoby będziesz kontaktować się z
DŚw., czyli z Matką Boską, w tej postaci, a jesteś Jej cząstką, a to znaczy, że o
wszystkie swoje części dbamy (paluszek) i Ona o ciebie jako Moc, coś, co jest
zapomnianą, mało odczuwalna częścią nas samych, Ona też o nią dba, bo to
oddzielna, cudowna istota będąca też cząstką ciebie. Ona będzie coś tej Mocy robić.
Na razie jest przekaz wiedzy bez zapisu doświadczenia, ale to będzie pouczające. Tu
też tak pokazują jakbyś się połączyła z Matką Boską, pokazują jak ta mgiełka w Nią
wpływa i jak się w Niej odnajduje to jest szczęśliwa jak w cyrku energetycznym,
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wolna, już nie musi nic robić tylko tańczy, cieszy się z samej siebie (ta mgiełka), czyli
to mgiełka też jest obdarzona dziwną świadomością, wpływa w osobę, mówi do niej
„czuj się swobodnie”. My tę swobodę w DŚw. odczuwamy poprzez Chrystusa, to
właśnie korzystamy z mocy, czyli ty jako moc tam jesteś. Jak się czujesz wtedy jak
tam jesteś? Mogę wszystko zrobić, wszystko zdziałać, ta Moc mówi „niczego się nie
bój, wszystko jest w twoim zasięgu”. A będąc w Matce Boskiej mogłabyś sobie
wyobrazić siebie stojąca z boku, ty jesteś w Niej jako ta moc – osoba – stoję z tyłu.
Zbyszek: Oni przekazują, że ty, będąc w Matce Boskiej jakby cząstką swojej szaty,
takim pasmem od siebie, jakbyś mogła w tę fizyczność wpłynąć, ale w Matce Boskiej
cały czas jesteś i będąc w totalnej opiece mogła zadziałać na to zwykle, na tego
zwykłego fizycznego człowieka ( jak dziecko). Moc jest tu dzieckiem, to było
budzenie mocy. Ta piaskownica, to wszystko nie nasze tylko naszego Chrystusa.
Nie zastanawiaj się tylko bądź sobą, jak nie zadziałasz teraz to później zrobisz, nie
ma pośpiechu. DŚw. wie, że możesz wszystko. Patrzysz jak sama spokojnie sobie
radzisz, ty po prostu budzisz swoją zdolność, która jest ograniczona, gdyż ty jako ta
mgiełka jesteś też częścią albo ta osoba fiz. jest też częścią ciebie. Były tam pewne
blokady, a w tej chwili znikły (jaźń włączona). Niczego nie wymuszasz, jesteś, bawisz
się tym istnieniem, bo w tych pasmach wszystko jest możliwe, a Góra nie pozwoli na
to, by tu było coś wadliwego. To jest budzenie się cudu. Pokazują, jakby była na
rękach Matki Boskiej i nie chce na ciało fizyczne działać. Powstał konflikt między
mocą i ciałem fizycznym, blokada jest na poziomie ciała fizycznego. Poproś o pomoc
w wyjaśnianiu, jako mgiełka jesteś częścią Oceanu Ducha Św. Przychodzi Bóg
Twórca i własny Duch. Tu siła działania płynie od Boga Twórcy, to znaczy, jesteś w
tworzeniu, a nie naprawianiu. Będziesz działaniem idącym od Niego, a do ciebie
należy tylko uruchomienie tego (tylko ty poprawnie uruchomisz). Odnajdź się w
Bogu, na poziomie tworzenia, włączona jaźń w 20 %, świadomość boska, czyli On
uruchamia w tobie jakąś wiedzę. Jak Bóg Twórca przychodzi to wyraźnie pokazuje,
ze ciało jest jak robot, który kluczami się naprawia (to alegoria), pokaże ci inaczej
albo sam naprawi. Będziesz działaniem idącym od Niego, ale na razie odnajdź się w
Nim. Bóg powiedział: „zrobię to za ciebie”. Do ciebie należało będzie uruchomienie
tego poprawnie. Jesteś czymś innym, czymś nowym, ani duchem, ani mocą, czymś
istniejącym między istnieniem, a aniołami (nie wiem). Mówią „jesteś wszystkim i
niczym (do uzdrawianej). Jak jesteś niczym, to i choroby i nic nie istnieje, wtedy
możesz na nowo stać się wszystkim, już w poprawnej formule, wszystko możesz,
rozłóż i z powrotem złóż. ( możesz złożyć).
Wchodzimy we wspólną modlitwę, będziemy wracać do piaskownicy.
Modlitwa 2 –
wchodzimy w modlitwę, w wewnętrzny stan, pokazują piaskownice, a w piaskownicy
jedno dziecko, a to jedno dziecko to każdy z nas. Dziecko jest cały czas malutkie i
Bóg, jak tu przyszedł to cieszy się, patrzy jak dziecko buduje, czasem coś podpowie
jak dziecko chce, dziecko się bawi, ale jest taki łącznik nieznany nam, co sprawia, że
to małe dziecko ma duszę na odległej planecie, która jest starym, umierającym
człowiekiem. Bóg jednak patrzy tylko na ducha, ten umierający tam człowiek nie liczy
się, ale szanuje się wszystko, co powstało. Jak ten człowiek umrze, to pewne jego
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doświadczenie sprawi, że to dziecko w piaskownicy lepiej coś pojmie. Pewne
doświadczenie na poz. duszy i fizycznego człowieka sprawiło, że to dziecko lepiej coś
pojmuje (po śmierci tego człowieka), lepiej się bawi w piaskownicy. Człowiek się
rodzi i umiera, rodzi i umiera, a Bóg nawet o tym nie wie, tylko patrzy (tzn. nie
przejmuje się tym) jak to Jego malutkie dziecko wzrasta. To samo dzieje się w nas,
jak my rośniemy, nogi się wydłużają, stawy bolą, nikt się tym nie przejmuje, trzeba
przez to przejść, aż się dorośnie.
Duch ludzki też dorasta, to, że jest dusza, że ciało jest ok., gorzej jak ginie
dusza, gdy piekło ją pochłania, wtedy doświadczenia, które tutaj zostały zdobyte,
kiedy otrzyma się nową duszę, znów być może, będą w ten sposób uzupełnione,
dusza idzie na zatracenie, jakiś inny duch ją przejmie, to jest bolesne, bo jak takie
coś zachodzi, kiedy dusza zaczyna iść inna drogą i ciało inną (tzn. człowiek fizyczny)
niż jest to potrzebne dla ducha, Bóg wtedy stoi i patrzy przez ciebie i się martwi. To,
na co mamy zwrócić uwagę, to małe dziecko i Bóg cały czas patrzy na nas jak na
swoją malutką ślicznotkę, która ledwie potrafi chodzić i niezdarnie się bawi, choć na
zewnątrz ktoś by powiedział, „ale to dojrzały człowiek, to wspaniała, piękna,
wiekuista i mądra dusza”. To wszystko i ta mądrość jest niczym wobec tego i tak, co
wie to małe odzwierciedlenie Boga w piaskownicy, to i tak jest potężniejsze.
Więc każdy z nas niech teraz odczuje to małe dziecko w sobie i niech zacznie się
bawić w tej piaskownicy. Pytanie teraz, bo moc należy do ducha, jest jego częścią,
być może tę moc da się użyć do tego, by tej duszy i temu fizycznemu człowiekowi
gdzieś tam, który został stworzony jako narzędzie dla nas, pomóc, może uruchommy
tu piasek, uzdrówmy może to ciało, ale będąc tu, w tej piaskownicy. Mamy Boga,
który stoi koło piaskownicy, a my poczujmy się jako Jego ukochane dzieci i zróbmy
coś, każdy na swój sposób. (Bóg uśmiecha się wiedząc, co my tu chcemy zrobić).
W piaskownicy pojawiły się inne dzieci, niektórym wydaje się, że są starymi
ludźmi, tymi duszami, pamiętają, że niedawno umarło ich ciało fiz. i dusza się
uwalniała i myślały, że to im się dzieje , a to było tylko narzędzia dzięki którym
wzrastały, nie wiedzą co zrobić, są otumanione tymi przeżyciami ciała i duszy. Tak
bardzo zidentyfikowały się z tym wszystkim, że gdzieś zatraciły te granice. Nie mogły
na ciało i na duszę działać.
Jak mamy włączoną świadomość, to możemy działać na ciało i duszę, tylko
należy pamiętać, że to nie my tylko elementy naszej potężnej istoty. Kiedy my nad
nimi panujemy, to wtedy ta granica, blokady nie istnieją. Kiedy one starają się
udowadniać (ciało fiz., człowiek fiz. i dusza), że są wszystkim to tworzą blokadę, nie
chcą czegoś przyjąć i człowiek mający świadomość na tym poziomie zorientowaną to
według tego postępuje. Kiedy my się budzimy tu, to wiemy, że to są tylko nasze
elementy ( paluszki), że te blokady istnieją w ciele dla ciała, w duszy dla duszy, ale
nie dla nas z poziomu ducha, mocą przenikamy wszystko i robimy z tym, co chcemy.
To, co chcemy tu, na tym poziomie stanie się prawem w naszych niższych cząstkach.
Każdy niech zobaczy jak to zrobić w piaskownicy, bo piasek ma tu znaczenie. Ten
piasek to też jest moc. Duch Święty, jak posługiwał się mocą – to ta mgiełka, Bóg
korzysta z tego piasku, bierzesz i lepisz to, co chcesz.
Trzeba wiedzieć, co czasami zrobić, czym zadziałać, dlatego są te wizje tutaj nam
potrzebne, w nich jest ukryte rozwiązanie, którym posługuje się moc, a nawet je
rodzą (ę?).
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Te bloki tutaj powstają wtedy, kiedy nie jesteśmy pełni w wolności, w duchu
obudzeni, bo duch nie ma ograniczeń. Natomiast ciało i dusza ograniczenia sobie
stawiają.
Sprawdzić :
w ilu % odnajdujemy się w piaskownicy, by wiedzieć, co jest grane. To można
ująć jako budzenie się w duchu.
Jezus odnalazł się w piaskownicy w 100 %.
Pokazują, że jak trzeba działa się siłą duchową i w piaskownicy mocą boską, czyli
piasek to jest ta moc. Korzystając z tego do uzdrawiania więcej się osiągnie niż
korzystając z mocy DŚw., to inne pasma. Nie można działać standardowo, trzeba się
nauczyć dowolności.
Pokazują scenami, by wejść w świat materialny. Będziemy takim
niewidzialnym duchem, wchodzimy każdy do swoich przestrzeni, domu, relacji i tak
jak dusze robią nawiedzenie i wpływają na ludzi, tak my będziemy kształtować swoje
otoczenie, nawiedzamy własny dom, tam będziemy siebie widzieć i robić, to, co
chcemy. To tak jakbyśmy umarli w tym świecie, budzimy się niczym duch, choć to
jest dusza i urabiamy innych. W tym obszarze jesteśmy tą częścią, która modeluje tu
tak jak chce, żeby np. relacje się poprawiły itd. tylko uważać, nie działać, bo tak ma
być, tylko zobaczyć, co być powinno i zrobić to. My nie będziemy tylko działaniem,
ale istotą obdarzoną świadomością, która jest prowadzona i to robi. Moc będziemy
mieć w rękach ( w przenośni) i idziemy i robimy to, co będziemy czuć, że jest
słuszne. Jak poczujemy, że ta relacja jest skończona, kończymy ją i zażyczymy, by
było cudownie, czyścimy, robimy, ale od tamtej strony. Musimy umrzeć teraz, czyli
zanurkować w tę Rzeczywistość jako duch. Jesteśmy i tam i tu, ale tu jesteśmy
mocni, bo tu wyskoczyliśmy z piaskownicy i możemy zmieniać, bo chcemy. Każdy z
nas wnika w swoja przestrzeń życiową, wchodzi tam, gdzie chce coś pozmieniać,
niech się da unieść tej wizji i zobaczymy, co będzie zrobione. ( Różne wizje osobiste).
Mówią: Daj się prowadzić, oddaj się w sobie ale nie narzucaj wizji. Pozwól zobaczyć
się takim, jakim byłeś, kiedy naprawdę nieźle ci szło.
Wizje są dziwne, bo jak tylko pojawi się chęć niszczenia czegoś, niszczenia ludzi, czyli
ograniczania ich w jakiś sposób, to od razu to, co teraz się dzieje będzie znikać. Jak
zobaczymy siebie w relacjach z innymi to dla dobra siebie i tej drugiej osoby też
(Indywidualne działania).
Zbyszek: Wszedłem, w obszar, w którym się tylko jest, a te problemy tutaj nie
istnieją, w bzdury wierzysz (mówią), fruń, rozpostrzyj skrzydła, nie przejmuj się.
Relacje różnych osób:
Zbyszek: My sami nurkujemy w problemy, tworzymy je, a w duchu nic takiego nie
istnieje, wystarczy tu się obudzić i koniec, życie spokojne, bez wysiłku, znika
napięcie. Chcesz i jest, na niczym nie zależy. Kiedy potrzeba to na poziomie
fizycznym człowiek się włączy i zrobi, potrzeba to wymyśli i będzie, po prostu czuć,
kiedy jest potrzebne i w ogóle tylko być w tym stanie. To stan wszystkozdolności.
Możesz w tym stanie działać, ale ci się nie chce, działasz, kiedy wiesz, że trzeba coś
zmienić, a tak nie. Bo jak trzeba coś zmienić, to od razu łamiesz coś, zmieniasz, a
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musisz być pewien, ze to dla dobra ogółu, dla wszystkich, a nie egoistyczne. W tym
stanie egoistycznych potrzeb by się nie odczuło. Jak się chce to „niech się jest
zdrowym” itd. Stan wszystko możliwości to tylko taka umiejętność. Nie wynika z
naturalnych mocy, tutaj to normalne. Na tym poziomie jak chcesz, po prostu działasz
i już, to normalne, zmieniasz coś, kreujesz i istnieje w nowej formie. Jest tu tak
dobrze i wszędzie było by tak samo dobrze, bo co było to się zmyło i możemy
wybierać nowe, a nowe wybiera się w piaskownicy. To jest tak, jakby Chrystus mógł
naprawiać, przemieniać a tutaj wszystko jest”
- Pomyślałem o deszczu, pojawiły się krople o objętości ok. 1 litra, a w nich różne
stworzonka, to widać.
Wy jak idziecie jest taka energia b. plastyczna, chwiejąca się przy podmuch
wiatru, natomiast ciało fizyczne idzie mocno, ale idzie jakby nie tą drogą. Choć
energia się chwieje, od ciała jest zależna, jest plastyczna, jak czuje coś fajnego, od
razu tam lgnie. Jak człowiek pozna drugiego człowieka i jest fajny to jest przy nim
obecny. To ta energia powoduje, że to nasze pole od razu tam podąża. Jak coś
nieciekawego uderza, to ta energia się cofa i potrafi tak się cofnąć, że pozostaje
fizyczny człowiek i odbiera ciosy i wtedy to w sobie czujemy.
Natomiast jak Duch przenika te istotę ludzką, to energią chroni i pole wokół
człowieka cały czas jest. Duch ludzki nie chce w takie coś wchodzić, żyje własnym
założeniem, swobodą, spokojem i nie dopuszcza do siebie takiej możliwości, by
nieciekawa osoba, swoja potężną, a niewłaściwą energią zepchnęła jego energię w
dół i by czuć się źle. Tu nie istnieje świat energetyczny, jest błogość, cisza.
Właśnie w tym stanie trzeba pozostać, być, żyć, uczestniczyć. To jest stan
świadomości Bożej, to wtedy wiemy, czujemy, że oprócz tej mistyfikacji ciemności
tutaj jest wiele pięknych rzeczy, które trzeba obudzić, powołać do życia we
właściwym akordzie.
To może w taki akord, w taką ciszę wprowadzimy ciała fizyczne, żeby były
zdrowe, po prostu zdrowe i koniec. Pomagamy komuś, nie patrzymy jak jest,
wyczyszczone, zdrowe, dobrze, niech to wychodzi z pożytkiem dla nas i innych. Tylko
to, co my tutaj robimy, mówi Góra, jest bardzo zubożone. To jest na miejscu, kiedy
trzeba coś naprawić, ale normalnie duch potrzebuje zachwytu nad życiem, nad
dziełem bożym, nad przygotowaniem tej sceny. On się cieszy, że może grać, że może
doświadczać zmian, dokonywać wyborów i różnych innych rzeczy. No, bo gdybyśmy
chcieli, żeby tak wyglądało, to nie poznalibyśmy smaku kawy, płaczu dziecka, ale tu
naprawiać, tak.
Tu jest taki dziwny stan, że się jest, jest bezpiecznym, jakby nic nie można
było nam zrobić. Możemy patrzeć na swoje życie z góry, popatrzeć, co byśmy
chcieliby w życiu było. Spróbujmy to poukładać tak, jak chcemy. Jeśli to jest
poprawne to zobaczysz (relacja, praca, cząstka przyszłości), jeśli ujrzysz teraz w tym
stanie, to zatwierdzisz i tak będzie.
Jak nie jesteśmy w stanie tego ujrzeć, tzn., że nie jest to zgodne z wolą śniącego.
Ja teraz będę starał się zobaczyć to, co chciał bym, żeby było, jeśli zobaczę, powiem:
„i niech się stanie”, będę wiedział, że widzenie oznacza zaistnienie.
Zróbcie teraz porządek ze swoim życiem, ustawcie to na wiele lat. Ujrzycie tzn.
zaistnieje, więc to wybierzcie, nie ujrzycie, nie róbcie napięcia, bo to nie jest zgodne
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z wolą Pana, czyli Ojca-Matki, Siły, która nad wami czuwa. To jest nasza prawdziwa
istota, która nieco zwichrowana, poddawana jest resocjalizacji, ale to jest stan
miedzy nami, a Bogiem (nie ma psychologa tu). Co ujrzycie to się stanie, jeśli w tym
wytrwacie. Możecie wybrać dla kogoś zdrowie, teraz – ‘zdrowy” i to już jest działanie.
Uwaga – piękna podpowiedź dla osób z nadwagą: Oni podpowiadają – a
czemu nie zażyczysz sobie uczucia sytości? i dużo, dużo mniej będzie się jeść.
Mówiąc o głodzie utrzymujemy negatywny obraz, nakręcamy się na jedzenie, odczuj
więc tę sytość, dokonaj wyboru i go się trzymaj !
- Wszystkie pytania, wszystko znika.
Ta piaskownica, to, co tu robimy to jest nasz Zamek z piasku. Jak będziemy w tej
piaskownicy, to Bóg pozwoli nam wszystko utrzymać to, co tutaj robimy. Jak
zaczniesz być zwierzęcy, zapomnisz o piaskownicy, znajdziemy się w człowieku
fizycznym, jak zaczniemy być nieuczciwi, odnajdziemy się w człowieku duszebnym,
będziemy grać w energie.
Natomiast, by być czystym, wystarczy powiedzieć sobie: żyję według
własnych praw, nikt nie zmusi mnie do tego, czego ja nie chcę. Opieka, troska i
miłość sprawią, że będzie z innymi dla nich, będzie wszystko toczyć się bez napięcia,
poprawnie.
- Wychodzimy z tego stanu.
Sceny indywidualne.
Pytanie: jak więcej nie działamy, to ze 100 % choroby ile zostanie, jeśli 100 % to
znaczy nie pogarsza się.
- Dziwne, ale w tym stanie (w którym byliśmy) nie czuło się potrzeby działania, bo
jak będzie potrzeba, to przyjdzie sygnał, machnie się ręką i będzie. Dwa parametry,
Bóg i DŚw. cały czas, Ojciec, Syn i Matka.
Jednak tak, jak w modlitwie Jezusa – w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Ojca –
Piaskownica i DŚw., jednak te trzy elementy. My to Chrystus w tym.
Wysoki stan w nas, bo umysły wyłączone, świadomość 100 % i jaźń włączona. Znika
energetyka, człowiek duchowy nie ma potrzeby wchodzić w relacje.
Jak się żyję energetyką a inny mocarz się zbliża, to wypycha tę energię i to ciało fiz.
bezbronne bardzo odczuwa te energie. Jak się jest w duchu, to nie widzi się tego
morza energetycznego, ale trzeba w tym stanie być. To nie obojętność ( stan
duchowy), to nie zawieszenie, to bycie.
Jeśli
myśleliśmy
o
czymś
i
odczuliśmy,
że
to
się
stanie,
pytanie:
w ilu % działałam i to się zamanifestuje,
w ilu % już widzisz i wiesz
w ilu % coś poprawnie wykonujemy, a jaka jest skuteczność –
chcesz 100 %, a osiągasz ile %?
na 100 % ograniczeń ile zlikwidowałam ?
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- Samo myślenie jest ograniczeniem.
Praca z osobami, które nie widzą.
Pierwsza osoba X
Zbyszek: czegoś nie rozumiesz - nic nie zobaczysz, bo musisz chcieć widzieć to, co
chcesz, tylko jak uruchamia twoją wyobraźnię duch, to chcesz widzieć to, co masz
widzieć, bo jak umysł tu się pojawia to jest fantazjowanie (w tym też można prawdę
zobaczyć, coś, co naprawdę się zdarzy). Chcesz widzieć „to” i widzisz, ale jak jesteś
w stanie od 9 wzwyż, bo to są stany duchowe. Jeśli w tym stanie widzisz i umysł
masz wyłączony, widzisz to, co jest, co ma być, to jest przekaz, to nie fantazjowanie,
a 3 –cie oko. Możecie poznać mechanizm słyszenia, widzenia, pisania, czucia tego. U
jednego lepiej działa „to”, u drugiego „tamto”, ale trzeba całościowo zebrać i
wiedzieć, o co chodzi. Trzeba się tego uczyć.
- Potrafisz sobie wyobrazić jakąś scenę z życia ? Jeśli tak, to widzisz tylko, że w tym
stanie będziesz widzieć to, co jest.
Trzeba jeszcze to sprawdzać, bo czasami coś dorzucamy, później to się wyczuwa czy
to jest coś płynące i zaburzające ten obraz czy prawdziwe, potem się czuje, ale na
wszelki wypadek sprawdza.
Sprawdzać: na jakim poziomie i ile z tego jest poprawne.
Technika : 1. czekasz aż w tobie ustawią się energie
2. osiąganie poziomu, umysł wyłączony, stoi z boku
3. włączamy świadomość, jaźń
4. uruchamiany widzenie, nie na siłę
Duch musi to wszystko przełożyć, jeżeli w 80 % uruchomione widzenie, to ukaże się
to co ma być.
Jeśli doświadczenie wraca na poziom 9, tzn. będzie się zapisywać. Jak 9 się włącza to
znaczy scena jest, coś przeżywamy, coś sobie uświadamiamy, to dydaktyka. Na poz.
9 zapis się otwiera i jest to coś, o czym się już nie zapomina, co się staje albo jest
cząstką nas i my to poprawnie odczytujemy albo się staje cząstką.
Ważne, by prześwietlić siebie i prześwietlić w wizjach to, co ma się zdarzyć. To
powinna być wewnętrzna konsultacja. Jeśli czegoś nie wiecie to pismo automatyczne
i odczyt na skalach i wejście w te wizje. Sprawdzić w ilu % to się udało.
Pisanie automatyczne to jest forma jasnowidzenia, bez myślenia. Wiesz, co masz
pisać (czasem ruch zakłóca). Jak jesteśmy w wizji wewnętrznej to scena się
utrzymuje, ale w pisaniu lekkie poruszenie wytrąca (bywa różnie). Sceny pokazują,
jak to jest w duchu i jeśli chcesz utrzymywać te sceny, stają się normą, utwardzasz
to.
Pismo automatyczne: wejść jak w modlitwę, jak przy wizjach, w ten stan,
jest się włączonym. Wchodzisz przy zamkniętych oczach i jak czujesz, że słowa się
cisną i piszesz, duch cię zmusza byś to tak ujmował, czasem się gubisz (np. przy
cyfrach), to sprawdzać wahadłem. W tym stanie można parę zdań napisać (odnośnie
jakiegoś człowieka, na temat ogólny, tego, co nas nurtuje). Czasem podpowiedź jest
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filozoficzna, ale później zauważycie, ze to są konkretne wskazówki, to się rozwija, (co
się ma zrobić, co się wydarzy). Wszystko okazuje się prawdą.
Sprawdzamy w ilu % to było autentyczne. Pismo automatyczne z poz. ducha
(a nie umysłu) to wielka pomoc. To taka indywidualna chwila między wami a
własnym duchem czy Bogiem. Wiecie, co pisać! Czasem są scenki. Łączcie się jak
chcecie, byleście czuli, że tak ma być. Na początku, by wejść w ten stan, oczy
zamykamy, by się obudzić w duchu, wskoczyć na poz. 11, 12 i zacząć pisać. Przy
odczytywaniu skal tak samo powinno być, nigdy nie odczytujcie się z poziomu
umysłu, bo to są stany energetyczne, nie ma konkretnej podpowiedzi tylko odczyt
tego, co jest a nie zapowiedź i potem umysł kalkuluje. Wszędzie powinien tu być
własny duch, czyli odprężyć się i pozwolić pojawić się temu, co ma być i to, co by
was interesowało. To jest tak, jakbyś sam siebie przekonywał do tego, co piszesz i
tak może być, ale z poz. ducha. Sprawdźmy ile w tym było prawdy, ile pomieszania.
Praca indywidualna z osobą.
Próba na ten czas jest skończona, dlatego to słynne „oko ciszy”, kiedy budzą nas w
nocy albo wieczorem, najczęściej w nocy, to wtedy jest umysł wyłączony, śpi i jak w
tym stanie zaczniemy pisać, ot leci, duch płynnie przez nas mówi.
1. z jakiego poz. odbierało się info
Sprawdzamy :
2. ile z tego co szło, odebrano
3. ile z tego jest poprawnie napisane
Osoba z sali prosi o sprawdzenie w ilu % jest prawda w tym, co napisał.
Zbyszek: Jest prawda i prawda, zależy, z jakiego poziomu jest info zbierane. Można
to podpiąć pod Bibliotekę Wiedzy, tam mamy 6 poziomów i Bóg poziom 7, albo na
tych skalach 12 poz. głębi rozciągane do 16. My bierzemy te 12 pod uwagę i wiemy,
czy przestrzeń duchowa czy wysoka energetyka. Może też być przekaz od jakiejś
duszy lub istoty i też przekaz jest konkretny. Będziemy to sprawdzać tylko w
odniesieniu do Naszych, co mówią prawdę. Czasem ktoś stamtąd przyjdzie i się
podszywa, my to odrzucamy.
- Nie do każdego idzie taka sama ilość informacji, do jednego więcej, innego mniej.
- Poprawność interpretacji w % - z prostego przekazu nie wszystko się rozumie, to
wbrew pozorom to jest czasem rozbudowane. Trzeba się nauczyć odbierać
poprawnie (interpretować poprawnie to, co się pisze, widzi) – poprawność np. 80 %
jest b. dobra.
- Ciało fizyczne włącza się wtedy, kiedy wchodzimy w emocje (przy pisaniu), czyli
ściągamy info do tego, co nas męczy i to nas wytrąca.
- Jak się umysł włącza, spada poprawność, zaczyna się tracić ten stan. Jak się nie
uda utrzymać stanu przez np. rozproszenie to trudno powrócić, bo odtwarza to, co
leciało, odtwarza praktycznie umysł. Świadomość korzysta z pewnych parametrów
umysłu, żeby odtworzyć ścieżkę zapamiętaną no i przez to nie wychodzi (nie daje się
powrócić). Nie każdy potrafi się zdystansować do spraw, o które pyta.
- Praktykować w stanie zawieszonego umysłu, rano po wstaniu albo w nocy.
Korzystać z tego pisania, plus wizje, plus to czucie to jak się człowiek obudzi w duchu
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jest OK., ale żeby w duchu być obudzonym, cały czas trzeba działać duchowo. Ten
stan nam dzisiaj pokazano. Jezus włączył się do tego radość, samą swoja obecnością
leczył itd. Trzeba popracować nad sobą, żeby mieć 6 poz. Światłości, moc musi być
utrzymana. Muszą być spełnione wysokie normy duchowe.
- Bywają ludzie aktywni w swojej martwocie (negatywizm, degeneracja). Człowiek
żywy, jak jest w 10 % bycia żywym to już jest OK., nie można utrzymywać radości
powyżej poziomu bycia żywym. Jak ktoś żywy jest w 30 % to już rewelacja, tzn., że
czujesz, że żyjesz, pojawia się pasja. Ta pasja od 30 % sama zaczyna cię napędzać.
Sprawdzać to u siebie.
My sądzimy, że jak chodzimy po ulicy, widzimy się w lustrze to żyjemy. Ludzie
nie chcą żyć. Kto się budzi rano i tworzy, to wie, że żyje. Jeśli rano otworzymy oczy i
mówimy „znowu to samo” – to bardzo źle.
Jeśli mamy świadomość tego, co jest, powinniśmy się ucieszyć, że skoro
naprawiamy, zmieniamy to dodamy sobie „plusików”. W wielu martwota tkwi i
wstrzymuje te osoby. Zniechęcone nie będą nad sobą pracować. Dlatego jak się je
wesprze to im się uda. Leci straszna obróbka, odpycha od takich ludzi. Początek jest
trudny, dzisiejsze działania były męczące. Ważne jest, by każdy widział, jak wzrasta
(będą skale) przede wszystkim w ciele egzystencjalnym. Zapanować nad energetyką,
nad przestrzenią, odczuć to wszystko i cieszyć się. Reżyserka jest w modzie.
- Główne info skończone, resztę sami ściągać.
- Ten rok ma być rokiem budzenia się, a to ma się przełożyć na miłość, namiętność i
spełnianie się w życiu. Powoli, co niedobre – zmieniać, praca nie taka – zmienić, jak
ludzie nie tacy – światełkiem patrzeć, co jest.
Niekiedy ludzie z wyrachowania działają światełkiem, bo chcą mieć korzyści i wtedy
mechanizm jest odwrotny, odbija się to powolutku, natomiast jak intencje są nasze,
duchowe , to zmieniamy to. Zmieniać nasze środowisko wewnętrzne i nie trzeba z
pracy uciekać. Niektórzy ludzie są niereformowalni wtedy trzeba się uwolnić.
Uruchomić pracowitość, odwagę i zacząć tworzyć „nowe”. Nie wolno się dać niewolić.
Nie dawać się wykorzystywać.
- Korzenie swoje musimy odnaleźć, tych korzeni jest więcej. Odnalezienie się w sobie,
w swojej duchowej tożsamości to strzał w „10”. Jak się komuś to uda w scenach, to
przy okazji pokażą, jak mamy działać, jak się odnajdywać w życiu, uruchamiać swoja
postać . Gorzej jest, gdy tych postaci jest kilka – którą wybrać? można się zgubić.
Najlepiej mieć jedną.
- Trupy w scenach – to może być podpowiedź, że ci ludzie są martwi.
- Pytanie o Eden.
Raj masz w sobie. My mówimy o Edenie, o miejscu, w które Bóg wstawił ducha
ludzkiego, bo tam jest duch ludzki, pierwszy człowiek, pierwszy duch i my dążymy do
tego, żeby jego doskonałość osiągnąć w czystości. On był „głupi jak but” dlatego te
wszystkie doświadczenia, które uczą, że to, co było w nim, jest najcenniejsze. On
nie umiał dokonywać wyborów, czego jesteśmy żywym przykładem i się tego
uczymy. Wcześniej czy później musimy być doskonali tak jak on.
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- Tu w życiu jak są sukcesy, to szybciej idzie mi rozwój duchowy
- Teraz w Dziupli pokazuje się potężna postać
- Każdy organ ma duszę
- Można nie do końca potrafić zrobić jakieś działanie, ale starać się i to jest docenione
(wola)
- W Orinie (znak) są czarne punkty, które pojawiają się i znikają, to punkty styczne,
bo ten znak pracuje na wielu poziomach.
- Oczyszczanie po bierzmowaniu w piaskownicy lub wcześniej księdza też czyścić
w piaskownicy.
- W piaskownicy jesteś tylko ty, świat gdzieś daleko, machniesz ręką by było
zrobione, tu się budzisz w duchu
- Po duchu jesteś połączony ze wszystkim, więc spytaj o księdza (chrzest,
bierzmowanie itd.) czy moc go obejmie i zadziałaj, oczyść go.
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WARSZTATY, 4- 5 lutego 2012 Rusinowice
- Na rok 2012 będą tłumaczenia, przekazy, będzie to zamieszczone w Internecie,
żeby też inni z tego korzystali.
- Ostatnim bastionem, który mamy do pokonania, a nie był omawiany, to ciało
fizyczne. Tymczasem DNA i ciało energetyczne to podstawa do tego, by wejść w
obszary ducha. Od funkcjonowania tej podstawy dopiero zależy budzenie się
duchowe. Nie ma obudzenia się w duchu – czyli nie ma możliwości, jeśli nie jesteśmy
w odpowiednich wibracjach. Te wibracje płyną także z ciała fizycznego.
Energetycznie nie potrafimy się utrzymać w radości i innych stanach, kiedy ciało jest
cierpiące. Gdy jest chore od środka to nie widzimy tych zaburzeń, które ściągają nas
z tych wibracji i nie możemy utrzymać radości. Ten stan, którego nie odczuwamy
fizycznie, obniża poziom wibracji i jest bardzo ważny – a więc ciało fizyczne musi być
zdrowe.
Jest Komora Regeneracyjna w której mamy się regenerować, czyli odtwarzać,
ludzie tego nie robią. Góra podpowiada jaką postawę trzeba utrzymać, by światłem
uzyskać takie same efekty, jak w przypadku fizjologicznego leczenia, głodówek czy
stosowania ziół. Pokazali, że stosowanie techniki to jedno, a postawa, która wynika z
techniki, to zupełnie co innego. Pokazali dwoje ludzi; jeden ezoteryk, wchodzi do
komory regeneracyjnej, a po wyjściu jaki był, taki jest, z tymi samymi nawykami
żywieniowymi (mleko z kiełbasą itd.), niszczy innych – czyli zasilił się i od razu
niszczy efekty tej pracy, drugi – normalny, zażywa zioła systematycznie, ustawia
wszystkie posiłki, robi wszystko konsekwentnie.
Pokazują, jak my się zachowujemy, gdy stosujemy technikę lub ziołolecznictwo
czy inną niekonwencjonalną metodę w procesie uzdrawiania się. To jest tylko
dodatek do naszej postawy.
Systematyczność, postawa, odczuwanie tych wszystkich przemian i to, co jest
ważne – nie zaburzanie procesów energetycznych. Jak ktoś przechodzi te wszystkie
procesy np. oczyszczanie, diety, ziołolecznictwo – ustawia się, wchodzi w okres
wyciszenia, pracuje nad sobą i nie wchodzi w negatywne relacje z ludźmi, dba o całą
przestrzeń. Kto z nas to utrzymuje? /po regeneracji w komorze odrodzenia/
Jeśli nie zastosujemy tej postawy, to nie działa, bo to jest tak; zasiliłem się światłem,
stosuję nadal niewłaściwe jedzenie, zapomniałem to napromieniować, wtedy zupełnie
ta metoda nie działa. Góra podpowiada co zrobić, by regeneracja światłem działała, i
jak się to odczytuje. Innymi słowy, to co mamy chore, od razu sprawdzamy co z tym
jest i w jakim jest stanie. Mówią tez o ćwiczeniach fizycznych jak spacery i wszystkie
inne stricte fizyczne, które zwiększają tzw. Sprężystość komórki”.
Mamy takie 3 obszary, które by Duch zszedł, musza istnieć we wzajemnej
harmonii:
1. DNA – na to nie mamy żadnego wpływu, to może uruchomić tylko Duch,
czyli Ojciec, Pra-Ojciec albo Siły Wyższe czy Przebudowujące. Od nas
samych to nie zależy, dopiero jak pracujemy nad sobą, w chwilach
szczególnych kontaktujemy się, ida zmiany, czyli przebudowa DNA poprzez
Ich ingerencję.
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2. Ciało Duszebne czyli energetyczne – to jest to, co widzimy w lustrze,
kiedy zniknie ciało fizyczne; ta nasza złość do ludzi, miłość, tacy jacy
jesteśmy. A tak naprawdę widać to w naszym ciele przestrzennym – czyli
poprzez nasze uczynki, na podstawie sposobu w jaki matryca reaguje itd.
To jest ciało energetyczne i w zależności od tego w jaki układ energetyczny
z innymi ludźmi wchodzimy, jacy jesteśmy – to taka jest harmonia.
Człowiek cystynie może być słaby, bo jeśli odczuł czystość to natychmiast
reaguje jak cos niewłaściwie w niego wchodzi. Taki człowiek, który odciął
siebie i swoja czystość, musi podnosić poziomy wibracji, bo jak wchodzi
tam, gdzie jest zło, a zło jest wszędzie /mowa nie o złych ludziach, ale o
złu które modyfikuje ludzi/, bo 80% ludzi na tym świecie to jest prawdziwe
zło – a przyszli się doskonalić /widzimy ich przed lustrem/ i muszą się oni
zmienić, mowa o złu, które było. To zło, które schwyciło ludzi sprawia, że
wibracja, która płynie od nich jest niszcząca. Jak jesteśmy czyści, ale słabi
– rozwala nas, nie potrafimy utrzymać harmonii. A więc praca nad sobą,
wyjście ponad człowieka -nie mówiąc o relacjach- wejście w świat,
gwarantuje dopiero utrzymanie harmonii i to jest Aleja Zwycięstw, to są
sceny, to jest proces przemiany. To wszystko o czym mówiliśmy, to świat
energetyczny. Dusza musi być idealnie ustawiona, żeby Duch musiał zejść.
Ale On nie zejdzie jak są przeszkody w ciele fizycznym i tym bardziej nie
zejdzie, jak jest zwichrowane DNA. O DNA dbają (Góra) w modlitwach
przebudowują i różne inne rzeczy. O Duszę musimy dbać sami, bo to świat
Wolnego Wyboru, natomiast podają metody regeneracji ciała fizycznego i
trzeba to zastosować – nauczymy się to sprawdzać.
3. CIAŁO FIZYCZNE. My się dosyć różnimy między sobą. To tak, gdy
chcemy zrobić piękny naszyjnik, kupujemy koraliki z różnych krajów – tak i
Siły Przebudowujące tworzą ludzkie ciało. Te ciała ludzkie są dopasowane
do miejsca, w którym się człowiek ma urodzić i żyć np. rodzaj wapna, we
mnie nie jest takie samo jak w Tobie – bo niby ten sam wzór, ale o innej
wibracji, jest dopasowywane do tego, co człowiek ma w życiu robić, jaki
był „tam” doskonały” i gdzie ma żyć. To jest nawet tak ściśle ze sobą
związane, że miejsce np. jeśli nam jest przeznaczone jedno, będzie nam
służyć, nawet rośliny, które będziemy tam jeść będą dla nas lepsze,
aktywniejsze niż nawet te same, ale sprowadzone z innego kraju. Każdy
ma indywidualny, specyficzny układ pierwiastków w sobie. Czyli konstruują
ciała, które byłyby dla nas najlepszym wehikułem. My tego nie czujemy, bo
jak tylko jest choroba, to te subtelności nie maja żadnego znaczenia, gdyz
to wówczas nie działa. Jak zaczniemy „być zdrowi” – zaczniemy być
„sprężyści”, bo te niuanse mają znaczenie okaże się, że mandarynka stąd,
jest lepsza niż mandarynka stamtąd (choć obie dodatnie). Tak jak mamy
czosnek z Chin czy nasz – nie wiadomo, czy dlatego, że ból i cierpienie tam
panujące czy modyfikacje żywności go zmieniają dla nas na niekorzystny.
Autentycznie tak jest – choćby ze względu na odległość pochodzenia
surowca. Dlatego też ciągnie nas choćby z tego powodu do pewnych
miejsc, ze względu na promieniowanie, na układ pierwiastków, tam
czujemy się dobrze, zasilenie płynie od Matki Ziemi. Może to wyglądać na
paradoks, ale tak nas ustawiają. Warto czasem sprawdzić pewne rzeczy
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pod tym kątem – ale nie w czasie choroby. Nasze ciało to biznes, bez niego
nie
osiągniemy
wielu
celów,
przez
lenistwo,
zagubienie,
i
niedoinformowanie. Trzeba dokonać wyboru. Wyboru dokonuje Dusza,
Duch nie dokonuje wyborów – On jest albo biały, albo czarny. Dopóki jest
choćby cząstka czarnej energetyki nie jesteśmy duchowi. Jest albo Jezus
albo Diabel, potęga, cud w swoim wymiarze, ale zupełnie inne prawo.
Czarni ciężko na swój sukces pracują – oni są dla siebie doskonali, tylko to
inny sposób bycia. Jedno i drugie jest Boże (wilk i zając), ale czy my
jesteśmy tacy cudowni, że będziemy ludziom wyznaczać ich ścieżki?
Jesteśmy lepsi od Boga? Czy zabijesz wilka tylko dlatego, że zjadł zająca?
Przecież Bóg go takiego stworzył  idź więc zabij Boga!!
Przekaz:
„Regeneracja fizjologiczna i biomechaniczna jest procesem
odradzania się ludzkiej istoty na podstawowych poziomach. Bez tego, bez
wprowadzenia się w uświęcony stan (jest uświęcony stan DNA, uświęcony stan
ciała fizycznego, duszebnego i ducha – czyli idealny stan. Jak ktoś odczuje stan w
uświęceniu, to po prostu żyje! W młodości przechodziliśmy to, że mieliśmy piękne
ciało fizyczne, siłę, motorykę – i to samo musi być!, czyli jak jest pełne to uświęcone,
bo to samo czuje się w DNA. Jak jest poprawne DNA, to czujecie moc, to jest zależne
od uświęconego stanu DNA, bo tam jest przejście do Ducha Świętego - a moc płynie
od Ducha Świętego – no i oczywiście Dusza. Uświęcenie - to czuć siebie. Jest
żałosne, żeby nie próbować się odczytać, jakim się jest na poziomie Ducha, w całej
swojej Istocie, tylko udawać, nie będziemy się oszukiwać) na dwóch, trzech
poziomach zwanych „zejściową podstawą” nie jest możliwe zstąpienie
Ducha w niższe swoje powłoki - choćby człowiek osiągnął taki stan
integracji wewnętrznej, który pozwalałby mu funkcjonować w swoim
własnym kanale informacyjnym, który zwiecie „trzonem duchowym”.
Tu w trzonie duchowym informacja jest ciałem (słowo jest ciałem, info
jest ciałem, czyli jest tak, że jak mamy kanał otwarty to to, co ściągamy - staje się.
To coś jest, ale nie istnieje i jak się pojawi w Duchu w kanale od razu istnieje, tak
działa Duch. My jak w modlitwie się łączymy i widzimy „coś”, to czasami „tego” nie
było, ale już jest. Jak działamy na ludzi np. oczyszczamy to zauważcie, że przy
działaniu ukazał się jakiś obraz, moc zadziałała i wszystko jest zrobione, a do końca
nie wiemy jak. Informacja obrazem przyszła i od razu przekazała, że to się stało.
Ujrzałeś to już jest, ale jako istnienie. Jak odczujesz, to czasem tego nie było, ale
przez to, że odczujesz to już się staje. My otwierając ten kanał ściągamy wiele info i
to się dzieje, jest cudownie, ale nie jest to przez nas wypracowane. Jest duża
różnica, kiedy my jesteśmy kanałem, a nie jest on sztucznie otworzony. Jak kanał
sami tworzymy, to tak jak Duch, jak Jezus- myślał i to się stawało. Trzeba
dopracować się poziomów) przeto czerpanie ze skarbnicy boskiej wiedzy
wiąże się z przemiana nawet wtedy, gdy nie uzasadniają tego duchowe i
energetyczne parametry. Dlatego wielu z was popełnia błędy odnośnie
własnej oceny i własnych możliwości sadząc, że pewne, wynikające z
informacji przekazywanej np. obrazem czy słowem, czyli wynikające z
informacji parametry, pewne odczytywane stany i uwarunkowania są stałe
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i wykute w czasie pracy nad sobą. Te rozbieżności łatwo uchwycić na skali
równowagi energetycznej , która jest probierzem tak dla doskonałości
ciała jak i duszy. Tu już chaos, pływanie – nawet o 1 punkt na skali
równowagi mówi o labilności, o rozbudowanym ciele informacyjnym , a nie
o utworzeniu trwałej i zwartej swojej podstawowej konstrukcji (kiedy
Dusza jest ciałem uświęconym czyli energetyka jest ciałem uświęconym, równowaga
energetyczna ma 6, jak nie ma równowagi, nie ma doskonałości wypracowanej).
Skala równowagi mówi wprost o tym, bo ten cud, który jest, to
podniesienie parametrów wynika ze ściągania info (bo tam byłem, ujrzałem
swoje ciało, swojego ducha, to ta info zawarta w tym obrazie od roku zmienia te
twoje parametry, dzięki temu możesz odczuć jak funkcjonuje Duch), ale nie jest to
twój nawyk, nie jest to twoja postawa. Jest to umożliwienie ci dopiero –
bo wiesz w jakim stanie trzeba być – utrzymanie tego i stanie się, (poziom
duchowy, a utrzymywany poziom mocy to zupełnie dwie różne sprawy i o tym nie
zapominać, bo popełnimy błędy i nie będzie pracy nad sobą), nie można bowiem
popadać w skrajność energetyczną i egzystencjonalną, gdy tę wartość kuje
się osobiście ciężkim potem wewnętrznej przemiany. Lecz gdy owe
wartości tworzy ciało informacyjne, człowieka raz po raz wpada w obszar
dawnego siebie jak i tego, którego nowy obraz potrafi już uchwycić (nagłe
uniesienie, bo na siłę w tym podkręceniu czuje się radość, ale moc nie działa i po
wyjściu wszystko się sypie, to nie jest utrzymane, bo nie było pracy nad sobą).
Historię z budowaniem siebie poprzez sceny już znacie, a jej dni
odnajdziecie na Alei Zwycięstw. Dziś chcemy wam odsłonić nowy jej
fragment. Gdy mówimy o DNA, ciele fizycznym i energetycznym, to
mówimy o waszej podstawie, a nie o was samych, choć większość ludzi
funkcjonuje właśnie w tym obszarze wewnętrznym (podstawa – dusza, ciało
i DNA i kiedy punkt skupienia i cała nasza świadomość tu operuje, to my myślimy , że
jesteśmy autem, programami – a nie, że to jest coś, co trzeba przerobić,
uszlachetniać, żeby Duch się obudził, tam jesteśmy dopiero my, dusza i duch, to nie
jest to samo. Dusza jest wehikułem, którym trzeba odpowiednio sterować,
zapanować nad nim, by Duch potrafił się tutaj przejawić, ale Duszę wykorzystuje się,
gdy Duch się doskonali, czy działa w pewnych obszarach i ona jest czymś żywym i
ona może zostać oddzielona - dlatego mówią o Planecie Dusz. My musimy poprzez
dokonywanie odpowiednich wyborów znów sprowadzić Duszę do Ducha, dlatego jest
ona wtedy wchłaniana). Dlatego zmieniając im zapis podstawowy można ich
gruntownie przebudować , a nawet sobie podporządkować.
W rzeczywistości umiejętne zestawienie 3 części podstawy
umożliwia zestrojenie jej z całością Istoty Ludzkiej i z całością przestrzeni.
Wpływu na DNA człowiek nie ma w tym pojęciu, że go nie niszczy, ale
odbudowuje. Wpływu pozytywnego na DNA człowiek nie ma, gdyż owe
zawiera się w Macierzy i dostęp do niego ma wyłącznie Duch Ludzki i Bóg
poprzez Siły prowadzące człowieka. Dlatego zmiany w DNA wprowadzają
potężniejsze od Was Siły pozwalając istocie ludzkiej na pełna integrację.
Przebudowa ciała energetycznego całkowicie leży w zakresie waszych
możliwości i całokształt tej wiedzy i technik poprzez Zbyszka wam już
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przekazaliśmy. Dziś podpowiemy wam jak podnieść parametry ciała
fizycznego, które w tej chwili jest traktowane przez Was po macoszemu,
choć to od niego w równym stopniu, co od doskonałości duszy, zależy
trwałe obudzenie się w pasmach duchowych. By być zdrowym i sprawnym
wcale nie trzeba stosować kosztownych i bolesnych metod inwazyjnych.
Wystarczy utrzymanie wewnętrznej harmonii poprzez postrzeganie
pewnych zasad. Problem zaczyna się wtedy , gdy rozregulowane części
organizmu wstępują w konflikt z sobą, zaczynając się wzajemnie niszczyć.
Tu nie tylko ludzki wymiar niedoskonałej duszy potrafi uderzyć w
energetykę własną i innych ludzi, ale nawet w organy biologiczne własne i
innych ludzi, ale i te historię doskonale znacie i możecie nieźle ją
wytłumaczyć w odczytywaniu historii człowieka w paśmie jego życiowych
osiągnięć czy porażek, relacji z innymi, jak i w analizie jego chorób (jak
jesteśmy źli, to u innych potrafimy swoją energią komórki porozrywać, natomiast w
stanie chorobowym jeden organ w nas potrafi niszczyć drugi na podświadomym
poziomie, na utajonej formie życia, na poziomie biologicznym, uzdrawia się jeden
organ, a inny wścieka się i potrafi chorować).
Dziś zajmiemy się doskonałością ciała fizycznego i zdrowotnej siły.
Istnieje prosty sposób oczyszczania i uzdrawiania waszego ciała – o ile
złożony reżim jego odrodzenia dorówna wysiłkom wprowadzonym stanom
jakie towarzysza inwazyjnym metodom uzdrawiania. Wielu z was już
dzisiaj byłoby zdrowymi, gdyby utrzymali w sobie stan charakterystyczny
dla wysiłku wkładanego w odzyskanie zdrowia podczas np. głodówki czy
stosowanych diet (tu chodzi o stan jaki towarzyszy kuracji). Samozaparcie,
aktywna wola, konsekwencja i poprawność zachowania się są właśnie
tymi zbawiennymi elementami, które was ratują – a nie lekarstwa czy
zioła, którymi się wypełniacie. Nie mówimy, że sa zbędne, znamy ich
dobroczynny charakter, ale w tym momencie zwracamy uwagę na
bagatelizowany przez was czynnik waszego uporu, postawy, poprawnego
zaangażowania, który musimy wyizolować i przenieść do metody, która
jest równie skuteczna jak i inne terapie, ale bardziej wygodna i
gruntowniejsza. Mówimy o terapii światłem (uzdrawianie duchowe polegające
na obudzeniu w nas mocy Chrystusowej), terapii w której ładunek światła jest
świadomie wprowadzony do organizmu i świadomie po wprowadzeniu
utrzymywany (a nie kasowany i o to tu chodzi. Jak się leczę ziołami, to staram się
nie wprowadzać do organizmu niczego, co by zakłócało proces zdrowienia i nie
wpadać w stany, które by zakłócały proces zdrowienia). Czy zauważyliście jak
funkcjonujecie, jak się zachowujecie podczas głodówki czy terapii
oczyszczających organizm? z jaką pieczołowitością przestrzegacie zasad w
które wierzycie, dbacie o właściwe spożywanie posiłków lub ich
wstrzymanie. Utrzymujecie stały stan świadomej czystości organizmu (w
przypadku zdrowienia nie przejmować się tym jacy sa ludzie, wyizolować wewnętrzny
stan) śledząc, odczuwając skutki procesu regeneracyjnego (totalny
pozytywizm. Słabości sprawiają, że my sami to niszczymy, a powinno być –
wprowadziłeś światło, wprowadziłeś natężenie Ducha Świętego, w rzeczywistości jest
budzenie światła w DNA, ale umysł trzeba przekonać – nie zakładaj, że cos się
pogorszyło, ale odwrotnie). Ani chwili nie wątpicie w poprawność, w moc
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całego przedsięwzięcia. Staracie się tez zachować neutralność wobec
świata unikając wszelkich spięć energetycznych. Gdy owe stany
osiągniecie w czasie leczenia światłem uzyskacie podobne efekty
fizjologiczne i energetyczne. Pozwalając światłu regenerować cały
organizmie możecie, ani chwili zapominać o jego działaniu, ani tez nie
niszczyć go poprzez destrukcyjne stany energetyczne. Gdy to się wam uda,
odnajdziecie też utraconą moc energetyczną, która wespół z duchową
znacznie podniesie wasze zdolności uzdrawiające. Pamiętajcie tez przy
tym, by w czasie regeneracji nie wprowadzać do organizmu żadnych
trucizn, by zachowywać się jak podczas leczenia ziołami, kiedy to do głowy
wam nie przyjdzie, by podczas detoksykacji zakłócać zaśmiecaniem
komórki truciznami. Tymczasem wielu z was udaje ledwie, że się odradza
w Komorze Regeneracyjnej gdy tymczasem w trakcie trwania regeneracji
je po staremu, złości się na świat i siebie. Od teraz gdy zaczniecie
regeneracje będziecie czynić to konsekwentnie 2 razy dziennie (Jezus mówił
– modlitwa rano i wieczorem, chodzi o oczyszczenie ale i wypełnienie Duchem
Świętym, utrzymanie stanu zdrowia), jedząc to co podpowie wam ciało, a w
czym upewni was odczyt, nadto przepromieniowując wszystko co
spożywacie - a więc wprowadzacie do fizycznej świątyni i zachowując stan
wyciszenia energetycznego, by destabilizacją energetyczną nie rujnować
tego, co światło zdążyło zrekonstruować (zachować równowagę energetyczną).
Każdy wybuch niszczy efekty uzdrawiania się światłem. Innymi słowy
musicie zachować stan pełnej harmonii energetycznej.

Ph – pełna harmonia
Góra pokazuje jak sprawdzać harmonię w organie. My będziemy wprowadzać
światło, a światło doskonale wie, bo zawiera w sobie wszystko – wybiera pierwiastki
jakie są potrzebne, ono syntezuje wszystko gdy wprowadzamy do organizmu, i
pojawiają się odpowiednie minerały, metale w takiej postaci w jakiej było tworzone
nasze ciało. Chyba, że są pewne zmiany i potrzeba czegoś innego, bo środowisko się
zmieniło itd. ale równowaga musi być zachowana. Jak sprawdzimy Ph, to musimy
tak pracować nad sobą, by harmonia się podniosła.
Po Komorze regeneracyjnej sprawdzać Ph i wiadomo co się tam dzieje, procesy
zdrowotne itd. i tylko w złość wpadniecie, to Ph spada.
Sprawdza się Ph organu i Ph komórki. Pełne Ph dla ciała wynosi 8, ale jak
będziemy sprawdzać to są pewne różnice między nami, maksymalne dla organu
wynosi 5,6 – to pełne zdrowie.
Jak słabniemy wieczorem, Ph naszych organów spada, gorzej się czujemy, a
wystarczy tylko utrzymanie świadomości, czystości, wprowadzanie światła – i to
dobrzeje.
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SKALA Ph ORGANÓW
5,6 - Ph wychodzące (w światło) jednoczące się w nim procesy życia, światło i
DŚw i ten organ to jedno i to samo. Tu czujemy, że żyjemy. Całe ciało jest
zdrowe, gdy zdrowe są organy.
4,8 – Ph zbawienne, bo utrzymuje z dala od chorób, ale nie potrafi istniejących
zwalczyć.
4,6 – Ph umowne – nie wiadomo czy lepiej, czy gorzej
4,2 – Ph neutralizujące materiały łatwopalne – radzi sobie z większością
toksyn fizycznych i energetycznych, ale słabych.
3,8 – Ph mówi o tym, że jest proces zatruwania ciała (wtedy jak sa niekorzystni
ludzie, to jest kłucie złem na poziomie duszy i ducha)
3,4 – Ph zatrucie stałe
3,3 – Ph stała choroba
3,2 – 2,4 Ph degradacja – organ nie tylko choruje, ale się degraduje
2,4 – 1,8 Ph trwałe niszczenie organu i komórki
poniżej 1,8 Ph – śmierć organu i komórki
To jest czynnik fizjologiczny. Musimy dbać, kiedy się leczymy światłem o to, by Ph
było wysokie (5,6), nie może być mniej, bo wtedy jest stagnacja, utrzymanie tego, co
się osiągnęło, ale nie wychodzenie. Do tego trzeba dodać czynnik biomechaniczny.
„ Do tego proszę dodać wspomagający czynnik biomechaniczny, dzięki czemu
osiągniecie odpowiedni stan wewnętrznej sprężystości komórki, organu jest tak
samo ważny jak siła fizyczna w walce na bokserskim ringu (jak uprawiamy ćwiczenia,
biegamy, chodzimy itd. to jest zawsze większa aktywność). Gdy robimy coś, dzięki
czemu uzyskujemy sprężystość, jest OK (jak tai–chi, rozciąganie, streching –
bezwysiłkowe rozciaganie mięśnie, stawów). To umożliwia odzyskanie sprężystości”
Można sprawdzić jaka jest sprężystość i jak się zmienia po naszych ćwiczeniach np.
masować wątrobę (to też ćwiczenie), zmieniać sprężystość organu przez uciskanie,
przez nacisk fizyczny zmieniamy sprężystość mięśni, stawy przez rozciaganie.
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SKALA SPRĘŻYSTOŚCI KOMÓRKI:
90% – 100% - sprężystość nieistniejąca (nie skupiasz się na tym stanie, bowiem
komórka, organ i ciało same nią są.)
80% - 90% - odczucie wewnętrznej mocy, komórka nie poddaje się nawet
zwątpieniu człowieka w uzdrawianie, ma związek z siła psychiczna komórki i
organu, mądry dopasuje moc do okoliczności, zastosuje sposób, by się
odrodzić.
67% - 80% - sprężystość umowna, jeszcze wszystko jakoś poprawnie działa, ale
przy chorobie to za mało na sukces.
51%-54%-67% - tzw. sprężystość upadająca, jak nie spadnie cos poniżej 54%, to
wtedy siła woli można jeszcze się wydźwignąć (sprężystość można jeszcze siłą
woli podnieść, można odnieść sukces metoda koncentracji jak sportowcy)
42% - 51% - przepuklina, tworzenie wklęsłości przez co stan sprężystości, a raczej
jego brak już destrukcyjnie wpływa na komórkę (jak jakiś organ jest w tym
stanie, to my sami wciągamy się w chorobę)
28% - 42% - ocean czarnej smoły, wszystko zlepia się i tonie, masażyści walczą o
sprężystość, a jak maja fizyczna energię, to Ph się podnosi.
28% i mniej – śmierć, zapaść, rezygnacja, organ, komórka poddaje się całkowicie.
„Więc ćwicz, a pozyskasz sprężystość, która wydatnie pomoże ci w
przywróceniu lub utrzymaniu zdrowia”
Jest to dzisiaj uderzenie w ciało fizyczne i dobrze by było sprawdzić co się dzieje z
nami. My będziemy tutaj działać światłem. Sprawdzimy 2 czynniki, które nam
pomogą w tym wszystkim (Ph i Sprężystość). Zobaczymy tez, na ile światło podniesie
sprężystość, ale jak zaznaczyli, sprężystość jest zależna od ruchu, od tego co robimy.
Cały czas tłumaczyli: daj się unieść chwili i pozwól, by ciało podpowiedziało
jak chce odzyskać sprężystość. Nie wiemy czemu takie ruchy, a to może
oddziaływać poprzez organy, układ kostny itd. na coś tam, co potrzebuje masażu,
czyli sprężystości. Tai-chi to wychwyciło, my robimy to słuchając ciała.
Sprawdzać: to co jest teraz i po wyjściu z komory regeneracyjnej. Od was
zależy, czy będziecie przepromieniowywać jedzenie i picie (po wyjściu z komory
regeneracyjnej), czy będziecie jeść i pić to co poczujecie że można – mówimy o ciele.
Mogą przyjść sytuacje paradoksalne i zjecie kiełbasę popijając mlekiem – ale słuchać
ciała. Chcecie głodować – róbcie to ze światłem. Róbcie to, a przy okazji i moc
energetyczna do uzdrawiania wzrośnie. Każdy sam zdecyduje, czy chce tej kuracji
światłem, czy też nie.
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- Gdy jesteśmy w radości wzrasta Ph. Trzeba utrzymywać radość. Wszystko musi być
odpowiednim stanem utrzymane. Jak będziesz tańczyć 2 godziny to po godzinie, jak
jesteś zmęczony spada (najpierw rośnie). Napędzić się, ale później utrzymać
swobodnie – tylko utrzymywać stan radości.
- Przy niskiej Sprężystości i Ph trzeba doładowywać (w uzdrawianym i sobie), dlatego
jak uzdrawiamy kogoś, czyścimy całą przestrzeń, dzięki czemu można
utrzymać wyższe Ph.
- Na warsztatach bawialnych uczą nas tego, czego nie potrafimy – bycia w radości.
To ma być rozszerzone i przeniesione na całe życie. Temu ma towarzyszyć praca nad
sobą.
- Jak organ ma Duszę (a ma) to ta radość się udziela i Ph i wszystko się podnosi,
chce się żyć. Jak wejdziesz w radość, a chciałeś skoczyć z 10-go piętra to odkładasz
to – a takich rzeczy doświadcza się cały czas w mniejszym lub większym stopniu
(wybory), nie mówimy o poziomie kryzysu. Radość się obniża, wola się obniża,
miotamy się, a nie możemy się miotać, gdy się mamy uzdrowić. Nie może być tu, że
jest ktoś jest chory- mamy tak jak przy ziołach i innych terapiach, czuć jak światło
robotę wykonuje.
- jak się wchodzi w atrybuty Ducha np. tworzenie, utrzymanie pewnego stanu
wprowadza w radość, ale Dusza to traktuje jako obowiązek (dla Duszy to zawsze
obowiązek, żeby poprawnie funkcjonować ma obowiązki), natomiast Duch czuje
uniesienie, gdy tworzy, u niego to powinność. Skoro tworzy to tak powinno być, jest
z tego radość.
- Komora regeneracyjna – jak z poziomu Stwórcy doszliśmy do poziomu boskiego
– ma pozłocenia, takie złotawe światełka. Szczytem wszystkiego jest to, co jest w
matrycy, czyli kryształki życia. Jest to podpowiedź co do poziomu, tego się nie
przekroczy. Jedynie co może – to być punktem skupienia się w kryształku, czyli te
kryształy staną się jednym i koniec.
- Można sprawdzić sprężystość w swojej cząsteczce pierwotnej w tej chwili – Ph, bo
to budzimy w sobie, światło sprowadzamy właśnie stamtąd.
Sprawdźmy wszystko teraz i później, po wyjściu z komory – jak to się zmieniło.
Potem pomyślcie np. o teściowej i zobaczycie jak to się zmienia. Pomyślcie teraz co
będzie jak wejdziecie w pokochanie w ogóle ludzi w wybaczenie. Wtedy nie istnieje
problem Kowalskiego - on nie istnieje i wtedy myśląc o nim - Ph się nie zmienia.
Dopóki bawimy się energiami, to rączki sobie „parzymy”.
Pytanie Alinki: czy my będziemy uzdrawiać światłem?
Zbyszek: Światło jest działaniem duchowym, natomiast my uruchamiamy tez energie,
łączymy to. Natomiast Światło jest symbolem działania Siły Duchowej czyli ogólnie
parametr duchowy, tylko u każdego inaczej. Jezus miał maksymalny parametr
energetyczny, ale nie korzystał z niego, działał z poziomu Ducha.
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- Nikt kto nie będzie miał aktywnego ciała i uruchomionej w nim energii, jeśli był
zdrowy – to OK., prawie zdrowy – jest OK., ale przez to, co teraz robimy będziemy
uruchamiać wyższa moc energetyczną.
Sprawdzić sobie jaką moc energetyczną wydobywacie w stosunku do Jezusa.
Skala na moc energetyczną i opisów jest sporo i zobaczcie, po komorze
regeneracyjnej, o ile wyższa jest ta moc w działaniu uzdrawiającym czy innym, bo
wtedy ten stan świętości na tym poziomie mamy wyższy i większą skuteczność
działania musiałaby być.
Później posprawdzamy siebie i przygotujecie sobie plan na to, by dokonać
uzdrowienia siebie i detoksykacji (po modlitwie). Wszystkie organy, które mamy
chore mamy uzdrowić, mamy być cali zdrowi. Ostatni moduł – ciało fizyczne. Kto nie
poradził sobie z Duszą to poradzi, DNA jest przebudowywane, dzięki temu co
pozachodziło, UFO też miesza się cały czas, a duch jaki jest, taki jest, tylko do niego
wchodzimy. Tu na tym poziomie Ducha nie zmienimy, bo Duch i tak był czysty. My
musimy zmienić Duszę, by On mógł się przejawić czyli samym się zmienić.
Modlitwa – skrót
Zatapiamy się w sobie. Jak nie ma w nas napięcia, to z otoczenia (z krzesła,
podłogi) płyną takie dymki, energie, to wszystko się rozpływa, z nami miesza. Fajne
energie nie chcą dotykać nieharmonijnych obszarów w nas, jakby omijały te organy
fizyczne, które są dysharmonijne. Obserwujmy, jak nowe energie, nasze cząstki ciała
ze wszystkim są pomieszane. Nie bać się tego rozproszenia, tej wizji, pozwolić sobie,
by być i nie być. Przez ten stan widzi się, czuje, że nasze atomy, komórki, energie, te
pasma , że wszystko jest z całością pomieszane, to jeden wielki kocioł, w którym
wszystko drga. Fajne energie czuć na szczycie głowy – to połączenie duchowe, taka
macka, która chciałaby nas z tego kotła wyrwać, ale nie może. To my, w stanie
szczególnym, możemy przez środek tej macki, czyli przez ten kanał komunikacyjny
kontaktować się z Górą, ale trzeba wyjść ponad te przestrzenie, ponad ten ocean
energii i zasiąść po prawicy Ojca, żeby patrzeć z góry na to wszystko, oczy własnego
Ducha, ale ciało musi być potem czyste, DNA przebudowywane, żeby ten Duch mógł
na stałe zejść, wtedy człowiek staje się mistrzem, bo Duch ludzki jest Mistrzem, jest
synem swego Ojca.
Wszystko się zlewa, światy duchowe i energetyczne, jakby wszystkie nasze
cząstki były holograficzną pamięcią, jakby pamięć genetyczna w ten sposób działała.
Pokazują skalę ze Świątynia Serca, jest to związane z procesem
regeneracyjnym, pokazują drzwi na końcu, wychodzi Matka Boska, natomiast PBZ
spokojnie z boku wszystkiemu się przygląda. On czeka na to, by zaszły zmiany, dzięki
którym On będzie wreszcie mógł coś zrobić. Matka Boska zakłada nam śliniaczki,
siedzimy w fotelikach, udajemy dorosłych – a chodzić nie umiemy, jesteśmy tacy
niedoskonali. Ten wymiar to jest gra. W rzeczywistości kompletnie nie panujemy nad
fizyką, nad materią, nie potrafimy czynić cudów. Jesteśmy jak dzieci, które dopiero
mogą się obudzić i nauczyć wszystko robić.
Słyszę – „patrz w światło, bo tam jest twój Dom”
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Otworzyła się nad nami jakby lampa w kształcie piramidy, promieniuje, idące z niej
walcowate promyki dotykają nas. To forma czyszczenia.
Siedzi tam tez człowiek-kozioł i nie jest zadowolony z tego co się dzieje. Widać, że
miał duży wpływ na nas, na nasza budowę, na cząstki. Patrzy na to wszystko i nie
podoba mu się, ale ciągle jest pewien, że nic nie zrobimy. Tak jakby wiedział, że
człowiek to istota ułomna, niesystematyczna, niekonsekwentna, rozkapryszona. Jezus
był stabilny, co postanowił to było, tylko tworzył, a do tego nie są zdolni ci, co tu
siedzą, ale powolutku usuwa się, światełko go wypycha. Więc wbrew pozorom, jest
to pewne działanie i on wie, czuje przewagę w tej chwili, ale jak się uprzemy,
możemy osiągnąć swoje. I słyszę: „zawsze, gdy z wami jest Bóg”.
Oni mówią o ładowaniu. Dotychczas pozwalaliśmy na to, by światło nas
przenikało, było. Teraz ładowanie, niczym w akumulatorze, ładunek musimy
gromadzić. To światło nie jest zagęszczeniem. Są w nas cząstki, które światłem nie
są wypełnione i teraz mamy gromadzić ten ładunek we wszystkim co można. To jest
pozorne zagęszczenie, a tak naprawdę światło będzie wszędzie obecne. Mamy sobie
pozwolić, by światło było wszędzie. Pokazują, że światło ma też być w głowie, w
ludzkich myślach, w ludzkich emocjach, światłem mam być cała nasza energetyka.
Pojawił się kryształ, dolna i górna piramida ma więcej niż cztery ściany,
wchodzi w nas. Czuje się jakby chłód. Mówią, że to ładowanie to cały proces, a że
nie jesteśmy doskonaliło ładowanie potrwa dłużej. W każda komórkę będzie
wchodziło światło. To światło to taka uniwersalna materia. Jak budowali nasze ciała,
to z całego kosmosu ściągano materiał najbardziej do nas dopasowany i dzięki temu
stworzyli ciało. To światło, które się teraz w nas gromadzi jest cząstką z miejsca
naszej budowy pochodzącą i ono będzie się powoli przemieniać w coś, co jest nam
potrzebne. Ten proces, który w nas zachodzi będzie trwał około godziny i mamy się
skupić na odczuwaniu. W domu można to powtórzyć.
----- koniec modlitwy ------Wielu z was pyta o książki, czy i które warto czytać…?
Z jednej strony, im więcej info tym lepiej, ale z drugiej, po co zaśmiecać umysł?
Prawda to fakty informacyjne (informacja to są dane, fakty to coś co miało
miejsce, a informacja je opisuje, jedno z drugim łącząc) ale fakty
informacyjne nie muszą być prawdą. Fakty można zestawić w ten sposób,
że to nie jest prawdą, ujmuje treści tak, że są prawdziwe i może być 80%
faktów informacyjnych i 0% prawdy. Chodzi o wyciagnięcie czegoś ponad to, co
jest oczywiste. U WingMakers wszystko jest prawdą i fakty informacyjne są w 100%
prawdą i to co przekazują jest w 100% prawdą.
Wszystkie info podstawowe dotyczące naszej przemiany są podawane, cała
reszta to rzeczy pomocnicze, dzięki którym łatwiej nam podjąć wysiłek, ale tego
wyboru i tak trzeba dokonać w sobie. Tu – co jest ważne – żeby prawidłowo iść,
musimy uruchomić pewne parametry duchowe czyli widzenie, słyszenie, wiedzenie.
To, co jest w przestrzeniach ducha jest takie inne, że nie jesteśmy w stanie właściwie
się o to ocierać, to w co wchodzimy – odczucie miłości to proces bardzo trudny i
rzadko spotykany, odczucie wolności, niezależności i inne to są stany duchowe. To co
my uruchamiamy po tamtej stronie (wszystko) i tak musi być tłumaczone na język
energetyczny, a my na dodatek jesteśmy fizyczni czyli musimy nauczyć się, że to co
do nas idzie jest przetransformowywane, jest tłumaczeniem stanów energetycznych
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na poziom fizyczny, na fizyczne odczucia. Musimy się nauczyć odbierania bodźców
duchowych na poziomie energetycznym (idących z tamtej strony), a one sa jeszcze
tłumaczone na poziomie fizycznym i tu mogą nastąpić zniekształcenia. To co jest po
tamtej stronie - czyli to nasze widzenie, wiedzenie i słyszenie – jest energetyczne
czyli korzysta tu z pewnych mechanizmów, ale tam to jest pełne a tu, nasze jest
bardzo zubożone.
- W wiele rzeczy nie ma co wnikać, jest to niepotrzebne. My mamy mieć wszystko tak
pięknie uruchomione w sobie, by po jakimkolwiek uproszczeniu, te sygnały do nas
idące były właściwie przez nas wykorzystywane i to wystarczy. Chodzi tylko i
wyłącznie o to, byśmy byli jak najbardziej prawi. Te sceny, w które wchodzimy
odnoszą się do parametrów naszego ducha dlatego tak trudno jest czasami coś
uchwycić.
Pytanie o zaliczenie sceny: gdyby ktoś zaliczył, to by wiedział bez pytania.
My w życiu coś osiągnęliśmy, mamy pewne doświadczenia – korzystne czy nie, ale to
jest nasza baza, dzięki której potrafimy się właściwie w czymś odnaleźć. Aby te sceny
zaliczyć musimy przynajmniej na poziomie energetycznym (sceny duchowe sa
duchowe, to jest budzenie rzeczy duchowych) odczuć, a do tego musimy słyszeć,
widzieć, wiedzieć, czyli my musimy być tu specjalistami. To, co jest w modlitwie musi
być utwardzone tym, co jest tutaj. Jak jeszcze nie czujesz tego, że drugi człowiek jest
twoja wątrobą i nerką, to jest nie tak, bo jak tu mówić o odczuciach duchowych jak
drugi człowiek zawsze będzie pojmowany przez ciebie na poziomie duszy czyli
obiektu do wykorzystania. Dusza ciągle dokonuje wyborów, trzeba się w Duchu
obudzić, by poczuć czystość, bo na poziomie duchowym wykorzystanie oznacza
staranie się. Na poziomie fizycznym człowiek to element naszego życia, który
katujemy, wykorzystujemy – to po prostu twoja własność i koniec !
Każdy z was musi widzieć – do przerobienia scen zasadniczym elementem jest obraz i
pismo automatyczne, które jest formą jasnowiedzenia, trzeba tez posiąść i odnaleźć
się w tym. Na „tu i teraz” posługujemy się w odbieraniu tych „info” przede wszystkim
obrazem, bo jest to najwygodniejsze i trzeba się tego nauczyć. My raczej czujemy
energie kogoś, kto do nas przychodzi, ale może być niezgodność w DNA
energetycznym i odbierzemy człowieka jakby był zły, a to jest dysonans. To, co idzie
poziomu duchowego, ten głos wewnętrzny  trzeba się nauczyć go słyszeć. Kiedy
człowiek zawierza własnej mocy, może ssie posłużyć głosem wewnętrznym, bo duch
wie tyle więcej od nas, że nie ma się nad czym zastanawiać, on tylko nam
podpowiada, choć czasem dla nabrania doświadczenia trzeba się sparzyć, by to
kiedyś wykorzystać (dla dobra).
- Ten kołowrót przyczynowo-skutkowy jest przez nas mało pojmowany, więc
wystarczy powiedzieć, że tak jest.
- Musimy nauczyć się odczuwać w sobie ten imperatyw, to parcie by coś zrobić. Jeśli
tylko pojawi się, od razu niech się włączy halo, żeby wiedzieć czy tu chodzi o cel czy
o formę poznania nas we właściwym kierunku, włącza się wtedy energetyka czyli
odbiór sygnałów na poziomie energetycznym i idą sceny – nauczyć się tego. W
chaosie nie odbieramy tych scen, bo sami jesteśmy producentem fali, w ciszy włacza
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się halo i idą sceny. Sygnały idą do nas non stop tylko my je odrzucamy i nie
korzystamy z tego. Trzeba się nauczyć je odbierać, obrazy wtedy będą przychodzić
intensywnie. Na początku sprawdzać na skali (tak czy nie). Info, które z tym
przychodzi, jeśli zostanie połączone z uaktywnieniem mocy, jest czymś jak w kanale
bratnim, widzisz i staje się, czasem możesz to prowokować, widzisz, że będzie coś
fajnego i w tym kierunku zmieniasz. To wszystko co się dzieje, nie ważne czy wynika
z naszej mocy, czy duszą to do nas przychodzi, traktujemy jako coś tworzonego lub
stworzonego co zaistnieje lub może zaistnieć. Jak człowiek zacznie się w tym
odnajdywać to nagle jest aktorem na scenie, ale widzi tę następną, pojawiają się
okresy reżyserki, jest się tu i tu. Oprócz tego, że widzenie jest potrzebne, by w
modlitwie wzrastać i wchodzić w sceny i by się coraz lepiej odnajdywać. Nauczyć się
tego, bo tylko to daje ok. 60% podpowiedzi, mniej błędów się popełnia. Jak się coś
pokaże to sprawdzić to, mówimy o człowieku wolnym energetycznie, bo tam, gdzie
są słabości w was i one dominują, gdzie są obawy itd. to my narzucamy ten wzór.
Sprawdzać na skali i to się wyłapie tak samo jak wchodzimy w modlitwę, wiemy
kiedy puszczamy wyobraźnię, a kiedy tak naprawdę to przychodzi do nas, a nie my
jesteśmy producentem tego.
Sprawdzać: ile % odbieramy z tego, co do nas przychodzi na co dzień przy
otwartych oczach: scen, domysłów
ile % z tego świadomie wykorzystujecie (odebrać mogę, ale nie
przyjąłem) trzeba z tego korzystać, bo to osobista wróżka,
osobista kreacja. Tego się nauczyć i z tego korzystać.
- Widzenie energetyczne to widzenie wewnętrzne czyli to, co zachodzi w głowie
energetycznie przy tłumaczeniu na nasze zmysły fizyczne. W duchu nie będziemy się
w stanie w pełni obudzić i korzystać z tych dobrodziejstw, jak widzenie energetyczne
nie będzie w nas rozwinięte. Dopóki totalnie wewnętrznie jak wchodzisz nie widzisz,
duch w pełni nie podpowie ci, albo się nie odnajdziesz na jego poziomie. My patrząc
na ciało widzimy ograniczenia, duch nie widzi ograniczeń. Ma natomiast świadomość
istnienia duszy i ciała , które są ograniczeniami w spełnianiu wolności, ale z „tamtej”
wolności jest tak silny, dzięki czemu można 2-3 razy więcej różnych rzeczy w życiu
dokonać. Duch czuje wolność, bo ona jest i wie, że jak jestem w więzieniu, ale wyjdę
za jakiś czas to już planuje to co będzie: zmiany, wolność w wyborach itd. czyli
wszystko ponad poziomem duszy, ale dopóki istnieje ciało są ograniczenia.
Można oczywiście obudzić się na takim poziomie, że duch zstępuje tak jak u
Jezusa, wtedy się jest człowiekiem panującym całkowicie nad materią czy ciałem ale
to co my potrafimy na razie to jest budzenie się na poziomie ducha, funkcjonowanie
jakiś czas, ale to jest etap przejściowy.
- Pamiętać o energetyzowaniu jedzenia, picia itd. Sprawdzać czuć, co ciało chce, a
będzie zdrowieć.
- Energetyka to hańbiące słowo, to ucieczka od własnej mocy i to jest zrozumiałe
dopóki duch w pełni nie jest obudzony , a my do niego dążymy. My musimy iść
śladem Jezusa, ale by nim iść trzeba być takim jak On, to powolutku się budzi. Jak
nie zaistnieją cuda, będziemy odpowiedzialni za śmierć i cierpienie każdego
człowieka, który przeżywa tu swoje koleje. To co się dzieje na świecie, to koszmar.
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Jak usłyszycie krzyki, jęki, to jest wycofywane z nas, już w pasmach energetycznych,
to czuć, oczywiście jak stajemy się prawdziwi. Natomiast Duch ludzki nie spocznie,
dopóki czegoś nie zmieni (jak twoje własne dziecko cierpi – nie będziesz o tym
myśleć, żeby to zmienić?) Ale dopóki się w duchu nie jest obudzonym, a duch na
poziomie duchowym ze wszystkim jest obudzony, no to jest źle. Gdyby to włączyli na
stałe, a jest się tylko na poziomie duszy, odetniecie się i wysiłku nie podejmiecie, bo
słyszenie tego głosu jest cierpieniem. Dlatego to jest wyłączone, żeby powolutku
wzrastać. Więc jak ktoś się w tym obudzi to zrozumie czym jest powinność. Ja
(Zbyszek) czasem coś z tego czuję i cieszę się, że jestem ułomny, bo bym tego nie
zniósł i mógłbym się wycofać. Natomiast gdy przyjdzie odpowiednia chwila, będzie
OK. ale wtedy już Duch wie co robić, ponieważ połączony (w iluś %) w pasmach z
Bogiem, czuje się od razu działanie. Dopóki Duch nie zstąpi, nie czujemy tego
działania, w jakiś sposób naprowadzamy się, kierunkujemy i to co jest związane z
widzeniem, słyszeniem i wiedzeniem jest potrzebne, by tą droga do siebie, do Boga
zmierzać.
Przekaz
„Logika jest śmiercią ……” - patrz Katowice 22.01.2012 str. 710
Chcesz być jako Duch, stań się jako Duch, wtedy wszystko poprawnie działa,
dopóki nie – to jest technika i on się posługuje obrazem. Dopóki to nie my
posługujemy się obrazem i tworzymy, to korzystamy z tego, co nasza wyższa cząstka
nam podpowie. Dlatego to budzenie się w Duchu jest zjednoczeniem trzonu
duchowego w 100%. Cały czas, dopóki nie ma 100% to my ściągamy wizje, idą do
nas, ale jak będzie 100% to, to, co tu widzisz to się staje, bo on tu schodzi, my i on
to jedno, czyli my jesteśmy obudzeni. Dopóki nie ma tego, czekamy na wizję ducha,
choć to jesteśmy my, ale nieosiągalni tu, bo tamto pasmo działa wyżej (chociaż to
jest jedno i to samo) i wcielamy w życie to, co idzie. Będzie to zawsze znacznie
wygodniejsze i potężniejsze niż energetyka, bo duch zawsze korzysta z naszej mocy
energetycznej. Ten parametr i tak działa, ale jak jeszcze udoskonalimy ciało, to moc
energetyczna przy niedoskonałości ducha wiele będzie potrafiła zrobić.
„Punkty skupienia są stanami przynależnymi duszy i określają stopień
przenoszenia się świadomości w pasmach całej istoty ludzkiej za czasu jej, czyli duszy
trwania. Ciało fizyczne i sam duch same dla siebie są stanem skupienia
wykluczającym ze swego istnienia wpływ pozostałych elementów istoty ludzkiej na
swój indywidualny sposób funkcjonowania. Ciało fizyczne bazuje na instynkcie
biologicznym i energetycznym zaś duch za woli, która jest u niego nierozerwalnie
związana z kreacją, przez co odnosi się wrażenie, że cała istota jego funkcjonowania
opiera się na stałej potrzebie tworzenia, która jest dla niego wszystkim przez co nie
ma on już czasu na analizę własnej twórczości (jak ktoś się w pasmach ducha
odczuje przy wejściu w tamte przestrzenie jak poczuje tą wolność to wyjść z
modlitwy nie można). Po temu dostęp do Nicości, a więc obszarów zawierających to
co jest i to co istnieje, możliwe jest dopiero po przekroczeniu progu czystości,
zjednania z całością w paśmie wspólnej wibracji miłości. Ale i tu czasem pojawiają się
nieprawidłowości kiedy to duch, zwiedziony wyborem, występuje przeciwko samemu
sobie niszcząc cząstki całości niedoskonałością duszebną w taki sposób jak

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

737

zepchnięta w otchłań psychiki dusza ulegająca nieludzkiej potrzebie okaleczania
samej siebie w obszarach czucia czyli na paśmie fizycznym i energetycznym (jak duch
wzrasta czy doświadcza to ma duszę, czasem przy niskich wibracjach ciało, bo są
obszary, kiedy nie ma się ciała tylko duszę, choć niby wszystko jest energią to
doświadcza się np. dotyk fizyczny. Duch tego nie doświadcza, bo jest duchem, więc
mając to, doświadcza Boga z tych form i później to w sobie nosi. Wtedy w czasie
wzrastania można wystąpić przeciwko sobie czyli tak jak my, wystąpić przeciwko
całości. Duch zjednany z całością tworzy swoje. My w duchu połączeni jesteśmy z
całością. W pasmach ducha jest wielkim przestępstwem przyhamowanie kreacji w
drugim duchu, a zabranie marzeń to jest morderstwo. My ciągle coś dzieciom
zabraniamy, zabijamy w nich twórczość, fizycznie niszczymy drugiego człowieka –
„ to ma być dla mnie, a nie dla niego”).
Ogólnie można przyjąć, że punkty skupienia są niczym innym tylko podpowiedzią, w
jakim paśmie energetycznym lub duchowym operuje istota ludzka samej sobie co
umownie określamy stanem fizycznym, energetycznym – psychika i umysł,
duchowym – świadomość i obrazem – Duchem Całości – jaźni. Przy tym należy
zapamiętać, że punkt skupienia musi być całkowity i każde choćby chwilowe zejście
w inną przestrzeń automatycznie przenosi do niej jądro całej duszy (nie może być
chwilowego zejścia bo już jesteś tam).
Sprawdzić:
W ilu % funkcjonujemy w przestrzeni fizycznej, energetycznej i duchowej.
Odczyt może być tylko jeden: przestrzeń fizyczna lub energetyczna, nie będzie
duchowej. Natomiast my możemy sprawdzić coś takiego umownego, jak już w tym
jednoczeniu się w trzonie duchowym potrafimy się w pewnych pasmach odnajdywać,
ale świadomość będzie funkcjonowała tylko na jednym z dwu poziomów, a tu nie
jesteśmy doskonali, tu się Duch Całości nie przejawi ze swoją mocą. Trzeba być tak
jak Jezus totalnie duchowym, gdzie jest radość, czystość, miłość do drugiego
człowieka i wtedy można tak działać. Gdyby Jezus pomyślał o skrzywdzeniu kogoś,
wszystko by znikło. Tu mowa o Duchu i działaniu siłą duchową czyli drogą otwartego
serca, którą szedł Jezus. Można uderzyć, jeśli to jest forma nauki, to inny sposób
pojmowania. Jak sprawdzimy to będziemy wiedzieć, gdzie tak naprawdę jest
scentrowana świadomość (Góra mówiła, sprawdzaj jaką masz moc – 13 jest granicą).
Najniższy poziom do jakiego chwilami wchodzisz mówi o tym jaki jesteś i jak działasz,
to jest ta trwałość. Spadek mocy np.: przez zaburzenie energetyczne sprawia, że cele
się sypią i zaradność życiowa spada.
Nie ma tu ucieczki przed własną doskonałością, albo jestem do „luftu” albo
doskonały, albo stosujesz sztuczki jak w poprzednich wcieleniach i wykorzystujesz
moc zła, budzi się moc energetyczna, ale przeciwko własnemu duchowi wystąpić,
tzn. odciąć się od własnego ducha i pójść na zatracenie. Dusza słabnie, musi widzieć
światło albo się wzmocnić energetycznie, czekać na łaskę, a tylko Bóg może tego
dokonać, a że dusza odcięła się od Boga tylko jedna Istota w kosmosie może jej
pomóc, to PBZ.
Łatwo to zaobserwować przy przenoszeniu uwagi z obszaru myśli w obszar
emocji, kiedy to istota ludzka została złapana w sidła burzy energetycznej od razu
niszczącej spokój myśli, przez co człowiek zaczyna funkcjonować w niższych
przestrzeniach wibracyjnych rujnując w przestrzeni egzystencjonalnej dotychczasowe
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osiągnięcia. To właśnie punkt skupienia jest czynnikiem decydującym o poziomie
uruchamianej w człowieku mocy, to ona zależy od niego, a nie odwrotnie. Dla
przykładu, gdy człowiek utrzymuje punkt skupienia swojej istoty w wibracji radości
ma włączoną na tym poziomie moc i duchową świadomość. Gdy spadnie wibracyjnie
na poziom energetyczny, z marszu zamyka całą swoją istotę w doświadczeniu
psychicznym i emocjonalnym korzystając ze znacznie mniejszej mocy i intuicji
(negatywna myśl, słowo, powoduje, że moc pada, za chwilę wracamy, ale to jest
iluzja , wszystkomożliwość się czuje, w radości odczuwa się, że się tworzy, ale krótka
negatywna myśl to zabija, czuje się, że się ginie.
Z dotychczasowych nauk mogliście się przekonać, że praca nad sobą jest
niczym innym jak tylko funkcjonowaniem waszej istoty na coraz wyższym poziomie
wibracyjnym mającym dostęp do coraz większych możliwości ekspresji wewnętrznej i
zewnętrznej. Proces budowania siebie nie jest skomplikowany, ale bazuje na
dokonywaniu energetycznych wyborów, które wynikają z utrwalenia waszej postawy.
Co zręczniejsi w myśleniu odkryli, że można wesprzeć się w przemianie i w
budowaniu siebie techniką nakładki pozwalającej wibrować wyżej niż zakłada to
wypracowany model i poznawać jednocześnie wewnętrzną formułę odczuć i ruchu
umysłu świadomości w tej wibracji jak i korzystać z większych możliwości
dokonywania zmian, które tu obowiązują.
Technika nakładki umożliwia sztuczne przyzwyczajanie się do nowej wibracji i
do stopnia trwałego jej przechwycenia, przez co człowiek zaczyna funkcjonować
dokładnie tak, jakby ów poziom był przezeń wypracowany w życiowym
doświadczeniu, a nie wynikał z ustawień energetycznych (nakładka czyli sceny te,
które macie przerobić to jest tylko pomoc, później mówimy – widziałeś, przekuj to na
życie). Jest to jednak uczciwa droga na skróty dla tych, którzy technikę nakładki
stosują, jako siłę napędową dla własnej przemiany, do świadomego kształtowania
nowego wzorca energetycznego. Technika nakładki daje pewność, co do trafnego
wyboru drogi czy jej pewnego etapu pozwalając zaoszczędzić czas i cierpienie
wynikłe z popełnianych błędów. Sceny, które pozwalają wam odczuć rodzaj coraz
wyższych pasm wibracyjnych są właśnie infem do sukcesu, skracając pracę nad sobą
do niezbędnego minimum. Bez nich utrzymanie punktów skupienia w wyższym ponad
wypracowanym pasmem wibracyjnym byłby niemożliwe. Ta technika wewnętrznego
pieca pozwala człowiekowi fizycznemu wejść w duszebny obszar dokonywania
wyborów, a duszy w duchowy obszar trwania radości, w wolności i tworzeniu, zaś
duchowi złączyć się z Bogiem w paśmie miłości i powinności.
Tu nasuwa się prosty wniosek, w im głębsze poziomy swej istoty schodzimy
techniką nakładki tym szybciej ewoluujemy w kierunku wyswobodzenia się spod
jakichkolwiek ograniczeń niedoskonałości.”
To nie jest tak, wszedłem w scenę i robota zrobiona, nie, teraz możesz tę
robotę wykonywać czyli to co instrukcyjnie idzie w modlitwie, gdy kontakcie się z
własnym Opiekunem, czy Wielkim Psychologiem to jest dopiero podstawa do
wdrożenia tego w tej rzeczywistości i utrzymania punktu skupienia całej swojej istoty
w wyższym paśmie.
Tu nie można się oszukiwać. Po śmierci to widać, to jest największy paradoks
tego wszystkiego. Pierwszy raz jak mi pokazali to, co robiłem, to był szok. Wszyscy
żyją wizja sądu ostatecznego, kary, itd., a oni pokazali mi jedno z żyć - człowiek sam
się ocenia. Nagle włącza się Duch i Dusza, jest uczciwość. Bóg nie zobaczy tego, co
wy zobaczycie i za co się ukarzecie. Sami się oceniamy, jesteśmy najpodlejszym
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sędzią jaki może być, jesteśmy świnią wobec samego siebie, tacy jacy byliśmy wobec
innych tutaj.
Wyciągniesz wszystko, co było złe, te świństwa, które robiliśmy innym.
Wyrzuty sumienia są takie, żeby to naprawić, to dołożysz jeszcze więcej, żeby
wymazać raz na zawsze z siebie myśl o możliwości popełniania tych przewin, a nie
tylko, że to się stanie. Tacy jesteśmy w tej beznadziejności wiedząc, co zrobiliśmy
okrutnie dla samych siebie. Bóg w tym nie uczestniczy. Sami dokonujemy wyborów i
sami po śmierci się oceniamy. To jest najgorsze co może nas spotkać. Gdyby ktoś z
tamtej strony przyszedł z restrykcjami to byłby błogosławieństwem. Nie ma tak, to
my byśmy się na to nie zgodzili. My nie czujemy tej krzywdy, którą wyrządzamy,
jakie to ma ogromne znaczenie ile to zła niesie i zwyrodnienia. Duch jest przeniknięty
tym co robi na poziomie Duszy, to jest tak okrutne, widzi konsekwencje tego, że nie
może sobie pozwolić na to, by drugi raz to zrobić, takie blokady (na czynienie zła), że
ich nie przejdziesz.
Sceny, to jest łamanie naszych blokad, sami je sobie przygotowaliśmy. Czasami
przychodzą przewodnicy, którzy zmieniają to, bo i zło też potrafi wszystko tu zmienić,
że to co przygotowane było dla nas, nie do końca się poprawnie budzi. Przychodzą i
te sceny, w jakiś sposób modyfikują, ale to jest po to, żebyśmy „ dziecka nie piekli”,
my sobie ton stawiamy (byśmy zapamiętali i nigdy tego nie powtórzyli), bo my wiemy
jak funkcjonuje, a tam jest ta prawda w całej rozciągłości. Dlatego jak komuś się uda
scenę zaliczyć to wystarczy ją potem utrzymać, wcielić to w życie. To trochę czasu
wymaga. Są tam piękne rzeczy, postrzeżesz ludzi jako anioły, jako swoje dzieci,
postrzeżesz jako cząstki Boga, zaczniesz odczuwać, wchodzić, a to jest tylko
budzenie się, tylko jednoczenie w trzonie duchowym. Jezus tamto osiągnął i inni też,
więc można, ale nie można żyć iluzją własnej doskonałości i to, co najgorsze nie
wstydzić się tego, że się popełniło błędy. Stało się, po prostu się stało, wstyd już jest.
Ze wstydu przyszliśmy tu ponaprawiać, żeby tam być, bo była to potrzeba
powrotu „tam”. Skoro tu jesteśmy to dali nam możliwość, dali nam szansę. Ale tak
naprawdę nie każdy ma szanse naprawienia grzechów. Kto z was, kto otworzy rano
oczy dziękuje Bogu za to, że może się naprawiać, że Bóg dał mu możliwość bycia z
drugim człowiekiem, dotykania go i naprawiania tego co się popsuło – nikt. Bóg dał
nam możliwość , a my mamy tylko oczekiwania, nie dziękujemy za to , że możemy
się zmieniać, to koszmar. !!!
- By to wszystko się stało, by punkt skupienia był na poziomie fizycznym, a zamknął
się na poziomie duszy, kiedy panuje się nad energiami, trzeba obudzić w sobie sceny,
testy, progi przygotowane dla nas przez naszego własnego ducha.
Wizja jest podstawą tego całego eksperymentu, też słyszenie, pismo automatyczne
itd. Dlatego to, co będzie się robić, to co ma być, to pełna wewnętrzna kreacja,
pewne wewnętrzne budzenie się, to wszystko musi być na full aktywne. Mnóstwo
osób nie chce widzieć, nie chce słyszeć, nie dlatego, że nie potrafi, to każdy potrafi,
boi się, podświadomie jest lęk i nie uruchamia tego w sobie. Ten lęk, to życie iluzją,
niechęć do odkrycia tego, co było sprawia, że udajemy, że nie możemy. Nie wstydzić
się tego. Jak tu już jesteśmy to znaczy, że pożegnaliśmy się ze wstydem i gotowi
byliśmy do zmian. Bóg i wszyscy już i tak od dawna o tym wiedzą, a ci co są tutaj są
tacy sami jak my, więc nie nakręcać się na iluzję, ile można szybko poprawić, zmienić
się i cieszyć się, że dalej można się zmieniać. Przy okazji Bóg był tak dobry, że
przygotował to wszystko tak cudownie, że można tu w radości trwać.
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- Ważne, by człowiek dzięki scenom wzrastał i przez podniesienie punktu skupienia
czyli panowania nad pewną przestrzenią (są 4, a u Jezusa nawet 5) odnosić sukcesy
w życiu.
Na poziomie fizycznym musimy mieć muskulaturę, na poziomie energetycznym
już schodzą podpowiedzi siłą energetyczną, kiedy 3 –cia i 4-ta przestrzeń życiowa się
otwiera tam już duch działa i tu się te rzeczy osiąga, bo się chce, ale to wynika z
pewnej doskonałości.
Z uruchomienia tego co tego trzeba muszą być też osiągnięcia życiowe,
najpierw to budzenie się, poznanie prawdy o sobie i wzrost oraz podnoszenie wibracji
musi, bo nie ma innego sposobu, bo to jedno z drugim jest powiązane, być
przełożone na robienie tego, co duch podpowie. Jak duch ci powie… to robisz to,
może się to okazać bardzo korzystne.
Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, po co ? Zaufaj, wciel w życie
wszystko to co mówią, jeśli nie wyszło to znaczy, że nie utrzymałeś mocy albo
odczytałeś nie to co szło, tylko to co chciałeś. Jak są poważne rzeczy
egzystencjonalne, to trzeba to zweryfikować. Jak Góra mówi - to rób to.
Bez pracy nad sobą nie ma widzenia, nie wchodzi się w scenę.
Sceny budzeniowe to jedno, ale sceny, w których odnajdujesz się jako istota ludzka
to jeszcze co innego, a tego nikt nie przerabia.
Aleja Zwycięstw mówi o zmianie z tchórza w demona zwycięstwa, z lenia w
twórcę. Rycerz Światłości to połączenie doskonałości duchowej z wszytkomożliwością
energetyczną, możesz niczego się nie lękasz, to znaczy, że tak to zorganizujesz, żeby
osiągnąć cel i jak najwięcej w tym czasie jeszcze zrobić dla innych. Wszystkie sceny
na Alei Zwycięstw musza być przerobione, tu chodzi o postawę, a tego ludzie nie
rozumieją, nie łapią tego, ale jak mogą złapać, jak nie czują się jako rycerz, nie
przerobili scen budujących machinę zwycięstwa.
Nawet jak tu przegrasz, ale się uczysz. Rycerz nie przyzna się, że jest nim, robi
to, co trzeba (rąbie drwa, pasie świnie), osiąga cel, pokonuje przeszkody. Rycerz to
potęga sama w sobie, może nic w życiu nie osiągnąć, ale jest rycerzem. Nic go nie
złamie, bo to cudowne doświadczenie gry.
- W scenach nie czekasz na bieg wydarzeń, uruchamiasz to wszystko.
- To wszystko co tutaj możemy sprawdzać na skali 12 – poziomowej:
poziom 12 - to jest od 12 do 16, ale to są Siły Wyższe, ściągają to w tym przypadku
do poziomu tylko 12.
Jezus wychodził na poziomu 13, bo go tworzył, czyli wchodził w nowe, widział i to się
stawało. Wszystko co tu jest istotne to od poz. 9 wzwyż. Normalnie jak my
wchodzimy w stany wychodzi 11-12, ale gdy zapisuje się scena musi być ładunek
energetyczny, bo np.: wzruszenie odczujesz tylko energetycznie, to jest poziom 9
czyli najwyższe wibracje energetyczne i najniższe wibracje duchowe łączą się w
scenie we wspólnym zapisie. Wahadełko w takiej scenie wiruje między 9 a 12, to jest
12 z zapisem na poziomie 9. Nie wchodzi się w nic i nie utrzymuje się nic, co jest
poniżej poziomu 9. Nie ma tu znaczeni w jakie przestrzenie wchodzimy tu, bo tak
naprawdę nie istnieje nic takiego, jak obszar gdzie jest zło, gdzie jest dobro. Zło,
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czyli coś, co ma swój interes przeciwny naszemu, nas uznaje za zło, posługuje się
swymi wysłannikami, są tylko pewne przestrzenie, w których można nas otumanić,
otumanić można tylko duszę. Każdą słabość, jak jest w duszy na poziomie
energetycznym, zostanie przez nich wykorzystana, bo oni też czyją swój interes jak i
my, czyli wszystkie poziomy do 9 mogą być pułapką. Natomiast od 9 wzwyż nie tam
pułapki, bo to są nasze Siły Wyższe (chyba że zaprzedaliśmy się i tamten poziom
działa). Wszyscy Magowie są z tamtego poziomu, to potęga, to cudowne istoty w
swojej doskonałości. Wykorzystują drugiego człowieka, ale osiągnęli mistrzostwo w
panowaniu nad energiami, nad duchem, nad całością, wybrały PTP, ale osiągnęły
mistrzostwo. Jak osiągniecie własne mistrzostwo też was tamta siła zacznie
szanować. Od Jezusa te istoty odstępowały ze względu na Jego mistrzostwo, na
szacunek ze względu na to co wypracował ( w 80 %, a w 15 % ze względu na moc).
- My w ogóle musimy wychodzić ponad 8-my poziom, chociaż 8-mka to czystość
energetyczna. Tylko i wyłącznie przestrzenie duchowe są nasze (dla nas). Dopiero po
przekroczeniu mówimy co i jak i wtedy włącza się widzenie. Czasami lepiej się widzi,
czasami gorzej, ale się wie, że się widzi. Idealne obrazy przychodzą dopiero na poz.
12, to widzenie duchowe. Duch jest tak sprytny, że odtworzy (z zapisów, które
mamy) idealny obraz, żeby podpowiedzieć i utrzymujemy to. Od poz. 9 w górę jesteś
zmuszony do tego by sobie wyobrażać. Na poziomie człowieka fizycznego ty sobie to
wyobrażasz, ale ta potrzebą i widzeniem konkretnych scen Oni sterują. Tu steruje
Duch, tu jest włączona świadomość, tu jest włączona jaźń, czysta świadomość.
Gdyby to był poziom energetyczny, to tym steruje potrzeba autorytetu, głód mocy,
czyli dusza. To też jest obszar, który istnieje, który ma ogromny wpływ na całość, ale
to jest dla ducha iluzja, trzeba to odrzucić, szkoda czasu. Na tym poziomie nie dba
się o drugiego człowieka. To wszystko, czego nam potrzeba, to klucze, a kluczem jest
technika, ni to co się widzi tylko technika, a ten klucz mamy w nas.
- Nauczyć się jednej rzeczy, by w szklance nie widzieć połowy pustej, tylko pełną,
szukać sposobu by człowieka uzdrowić, a nie przeszkód. Jak zechcesz (intencje) w
duchu przyjdzie ci podpowiedź. Te wszystkie sceny, to co Oni mówią, co
przeżywamy, to jest naprowadzanie nas na nasze wewnętrzne światło, jakim byliśmy
tylko trzeba chcieć odzwyczaić się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni,
chcieć, jak nie chcesz , nie zobaczysz.
- Umysł fantazjuje, zlepia fakty, kombinuje i może czasem trafić nawet w 100 % w
to, w co się może naprawdę zdarzyć. Natomiast wyobraźnia tutaj wykorzystywana
przez świadomość, to jest wejście w tamte obszary, ale czasami tworzy tez swoje
własne ścieżki. Więc i tu jak wejdziesz może się okazać, że akurat ta scena, choć
świadomość się włączyła była tylko twoją, twoją zabawą.
Dlatego po wyjściu sprawdzamy:
- ile z tego co do nas szło, doszło ?
- ile z tego było przez nas dodane ?
Jest specyficzna różnica między tym co my sobie dodamy, bo to jest to samo pasmo
duchowe, włączamy się w pasmo ducha i to, co widzimy, staje się, tego co dodamy
jest bardzo mało.
- Dla Ducha kreacja, praca, to jest zaszczyt, bo duch życie przemienia w pasję, robi
to, co go kręci. Do tego trzeba się doprowadzić, dlatego życie trzeba zmienić.
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- Jak czujemy uderzenie ( falę) w czoło to Stwórca się włącza, Jego pasma włączają
się już od poziomu 5, w skroniach to poziom 8, chociaż to energetyka, jak tył głowy
to jeszcze poziom 8, to co wiruje na głowie to już 10 poziom ducha. Człowiek może
czekać na te sygnały i sztucznie wyobrazić, więc trzeba to sprawdzić, żeby pewniej
puszczać tę wizję.
- Chcę widzieć to widzę, nie blokować tego, co jest.
- Wchodzą osoby w wizje - pozwolić sobie, by wszystko zaczęło się w was tworzyć,
to jest izolacja ciała fizycznego, potem wypłyniecie ponad poziom energetyczny i
otworzycie się w pasmach Ducha, otwieracie swoje oczy, siebie na większych
poziomach głębi. Wszystko się uspokaja, bramy się otwierają, widać jak napływa
światło z góry. Na poziomie 12 można pozwolić sobie na wybór tego, co chcecie
(sceny z teraźniejszości, przeszłości, przyszłości, tamtego świata). Jest to wlot w
krainę wyobraźni własnej, z której wasz własny duch wykrzesze to co na teraz będzie
dla was potrzebne, zaczniecie widzieć.
- Pra-Ojciec to nasza najwyższa cząstka.
- Na poz. 12 wszystko dzieje się pod dyktando ducha.
- Jak włącza się PBZ pasmem to wszystko zmienia, odcina od wszelkiego ryzyka, ale
mogą pojawić się wizje niebezpiecznych scen, to jest podpowiedź o zagrożeniach,
czasem zdaje się testy, ale nie bać się tego, to podpowiedź. W tym paśmie lecą tez
przesłania co do przyszłości. 6-8 obszar głębi pozwala na przebłyski scen przy
otwartych oczach.
- Jak po wyjściu nie jesteśmy pewni o co chodziło to jeszcze raz skupiamy się i
załapujemy pełniejszy sens tego ( coś nie dotarło lub przeoczyliśmy).
- Tu włącza się świadomość, włącza się Duch, jesteśmy sterowani (w wizji).
- Umysł jest podporządkowany Siłom Wyższym i wykorzystuje się nas do tego, by
przekaz, który idzie był w miarę czytelny, a czytelne jest to , co jest znane.
- My musimy odkryć to, o czym niby nie wiemy, a jest takie proste, tyczy wszystkich
technik działania z poziomu ducha – to jest, ale tego nie łapiemy i to są tzw. klucze.
- Został zapisany ból w świecie. Pokazywali w jaki sposób wypaczyli się Stwórcy, jak
powstało PTP, ten krzyk bitewny cały czas w nas pobrzmiewa. Stąd głód walki w nas
zawarty ( przez Stwórców).
- Od następnego razu będzie wchodzenie w wewnętrzne stany, ściąganie zapisów,
które są w nas i nie tylko w nas ukryte; Aleja Zwycięstw musi być budowana, bo wy
musicie odbierać całe halo z tego świata. Proces zaczyna się przy wchodzenia w
modlitwę. Te modlitwy w nagraniach dźwiękowych zapisywane są też kodowo.
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Dlatego ludzie, którzy to odsłuchują, to nie tylko dlatego, że to odsłuchują i sami w
sobie wzbudzają, tylko faktycznie to działa (kody).
- Jak prześlecie komuś nagrania (z warsztatów), sprawdźcie czy wasza ścieżka losów
idzie do góry czy w dół. Powiedzmy sobie, że musicie wzrastać, że wasza moc musi
być większa, odnotowane sukcesy w życiu, to zawiązuje się w was. Jak jest tylko
jakiś przeskok, jakaś zmiana w was, od razu przekłada się to na wszystko, co się
zaczyna tworzyć pod kątem waszego szczęścia i ciała przestrzennego albo ewoluuje,
albo stoi w miejscu, albo idzie w dół. Zobaczcie co się dzieje kiedy te nagrania
dajecie komuś, czy to wam służy czy nie.
Gdyby nie pewna ochrona to, co robiliście dotychczas ile by spadło. (sprawdzamy
dużo, do 40 %). Dlatego jak ktoś nadmiernie epatował nagraniami, nadmiernie dzielił
się pewnymi historiami i w to się angażował nie tak jak potrzeba, życie mu padało,
nie mógł pójść do przodu, bo ochrona trwała tylko do pewnego poziomu, a jak było
przesycenie, a ciemni rozkręcali gadanie o tym (mówiłem od początku, z nikim o
nikim się nie gada) chyba, że kogoś przepromieniowujemy, sam się z czymś zwraca i
wtedy się odsyła.
Ochrona puściła wczoraj, ale muszę wam podpowiedzieć jak mechanizm działa.
Uwaga! Komu to przekazujecie – Bogu czy ludziom? Ludziom, a oni mają normalną
energetykę, energetyka jest otwarta. To, co wy przekazujecie z własnym
uczestnictwem idzie w przestrzeń, idzie w otwartą niskowibracyjną energię, jak w
ciele mizoginicznym dzielicie się tym, bo głód autorytetu, bo to i tamto. Wszystkie
zakony, wszystko co się działo było sekretne, nie w tym ujęciu, by wiedzę chować
tylko dla siebie, tylko dlatego, żeby nie było dostępu do niej dla niej profanów, bo idą
silne, negatywne wibracje. Dlatego otwierali poziom tylko i wyłącznie wtedy, kiedy
człowiek był gotowy na to i udostępnienie tej wiedzy nie niszczyło ludzi, którzy w tym
siedzieli.
Ochrona poszła, odpowiadacie teraz za to, co sobie zrobicie.
Czyli nie chodzi o to by nie szerzyć tego, ale by zdać sobie sprawę z wojny
energetycznej jaka się toczy. Jeśli wibracja, która jest w ludziach to przez nich leci i
wpływa na waszą przestrzeń energetyczną jest poniżej waszej, to możecie ją
wyrzucić. Pytanie tylko w jakiej formie, bo to musi być tak zrobione, by ktoś kto
niepoprawnie by nad sobą pracował, nie został zwichrowany. Musi to być tak
zbudowane, by nie ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe przekazywanie
informacji, za niewłaściwą naukę, bo to spada na wasze konto, jest lekceważeniem
energii, tego wszystkiego, co się robi. Za wszystko się płacie. Za niewłaściwe
spojrzenie, za brak szacunku, a ludzie to odrzucają. Na wyższym poziomie, a do tego
dążymy, płaci się za tkanie niewłaściwych ścieżek ludziom. Dlatego trzeba zacząć
czuć, co jest właściwe a co nie. Zawsze jest gdzieś ukryte tło i wystarczy je
zrozumieć.
Przekazywanie samych modlitw nie szkodzi nam!
Przy otwartej energetyce, jeśli człowiek jest słaby ataki wzrastają. Widzenie
poszczególnych osób nie może być udostępnione, bo od razu spadniecie. Może być
naprowadzanie, „musi mieć ręce i nogi”.
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- Są odcięcia, jest to dla was nie za ciekawe, nic już was nie chroni, będzie gorzej,
ale wreszcie możecie zacząć własną drogę. Tworzą się nowe wasze pasma, będzie
rosła moc, ale jak będziecie popełniać błędy, z większym hukiem będziecie padać.
Dlatego (jak) wszystkiego się nie wie, to się potyka. Ustalić sobie, (dlatego się
tłumaczy; ja przygotowuję tylko do wejścia, a Oni podpowiadają co i jak, reszta wy,
a Bóg), ale trzeba się pytać; jest specjalna skala „myśli słowa i czyn” – czyli zamiary
ukryte – i zawsze się tam pytać: ”powinnam/powinienem to zrobić czy też nie”, czuć
tu głos wewnętrzny (ze wszystkim w życiu). Nie masz pewności, pytaj. W ten sposób
buduje się to wewnętrzne odczucie, a później staje się to nawykiem, wtedy pytać nie
trzeba, a tak popełnia się wiele błędów.
Kto ma was prowadzić – dusza, ciało fizyczne ze swoimi schematami – to
logika i moralność. Za to, że oręż zaczynacie brać do ręki, a z niego nie korzystacie,
dodatkowo zapłacicie. To jest jak z buntem. Nie zwyciężycie – dostaniecie po tyłku.
Wcześniej czy później dobiorą się – system, itd. Musicie zwrócić uwagę na ten odruch
pierwotny, na to co czujecie i to co jest najważniejsze wszystko co usłyszeliście służy
waszemu wzrastaniu oraz tylko i wyłącznie odnalezieniu się w świecie duchowoenergetycznym. Przynajmniej wiecie teraz sprawdzając itd. kiedy będziecie
odnajdywać się w swojej własnej duchowości, energetyce, będziecie wiedzieć czy
popełniliście jakiś błąd czy nie.
Nasze ścieżki są takie same, ale i tak różne, ale każdy ściąga info dla siebie.
Oczywiście mamy wspólny dział budzenia się, jest rozległy, nas interesuje, was też,
ale i tak nasze ścieżki będą się rozchodzić. To będzie trudny dział, który będzie się
zawężał, będzie coraz obfitszy, ale wy będziecie panować odnośnie siebie i swoich
celów, tyle różnych rzeczy, ale łączących nas będzie coraz mniej. Służy to tylko temu,
byście po drugiej stronie mogli właściwie podróżować. Dlatego niesłychanie ważne
jest widzenie, słyszenie, choć jeśli chodzi o słyszenie wewnętrzne – jest powiązane z
pismem automatycznym, to jedno i to samo, tylko trzeba szybko w to wchodzić, bo
inaczej zapominasz. Wygląda to inaczej niż słyszenie uchem fizycznym, ale czasami
podkładka jest taka, że się normalnie widzi i słyszy, my mówimy, że uchem
fizycznym, a to nie uchem fizycznym, to jest wewnętrzne, ale tak silne, że słychać
uchem fizycznym.
- To co wam się przekazało, służy też waszym próbom. Jeśli ktoś z was sądzi, że jak
się pyta Górę co ma robić i to robi, to zawsze to osiągnie, to jest w wielkim błędzie.
W biblii są zawarte pewne podpowiedzi (20% prawdy) co do tego jak wyglądają
próby. Próby są takie, że słuchając Boga dokonujesz ostatecznego wyboru i ponosisz
porażkę, wszystko się sypie. Mówisz, „Boże coś Ty zrobił, odchodzę od Ciebie.” Są
takie próby, ale ja zaliczając je nie odszedłem od Boga, nie odwróciłem się, bo dałem
słowo. Raz powiedziałem Bogu, że oddaję Mu wszystko i słowa dotrzymałem i
zaliczyłem próby, w porażkach życiowych, energetycznych, w zwodzeniu przez różne
inne siły.
Nasi, jak im coś nie wychodzi, bo nie pracowali nad sobą, nie utrzymywali mocy,
mają pretensje do innych, nie do siebie. Jeśli coś źle zrobisz, miej pretensje do
siebie, a nie do Boga, nie do ludzi. Jak uświadomicie sobie, że sami odpowiadacie za
wszystko co się dzieje, przyjdzie cisza, kończą się wątpliwości i utarczki z drugim
człowiekiem. Wtedy można pracować nad sceną pokochania, wybaczenia, utrzymania
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tych stanów. Dopóki masz pretensje do drugiego człowieka, to masz pretensję do
samego siebie i do Boga za to, że ci nie wychodzi, a On ci wszystko dał, komputer,
koparkę (i łopatę też). Właśnie to nasze kalekie duszebno – fizyczne spojrzenie jest
największym naszym ograniczeniem.
- To wszystko, co dotychczas robiłem służy jednemu celowi – byście umieli się tą
techniką posłużyć, to klucz. Nie ma żadnego znaczenia, co się dzieje, musicie
ściągnąć info, czy coś jest poprawne czy nie i pretensje mieć do siebie samego. Jest
wtedy lekko, nie muszę nikogo oskarżać (pomyliłem się, co tam), trzeba ponaprawiać
i już. Człowiek podchodzi na luzie.
Pretensje, które w nas są powodują, że tworzy się czarne ludzkie jajo, (taki gul) i
przychodzą chwile (a każdy to nosi), kiedy to ożywa, ono potrafi ożywić ciało
mizoginiczne i tym ciałem mizoginicznym potrafimy innym dołożyć. Trzeba wyczyścić
to zrzucanie odpowiedzialności na innych. Bez tego jest ciężko, bo cały czas
podświadomie będzie się słać negatywną energię innym, utrzymywać nienawiść,
niechęć, itd. Tu jest narzucony system (jak kto ma wyglądać, jaka droga, itd.) Kiedy
mamy nasycony schemat, rodzi się bunt, a my mamy zrozumieć, że ten bunt w nas
wynika z ograniczeń, które „coś tam” stworzyło, ale jest też taka przestrzeń w nas,
która pozwala, już choćby na poziomie umysłu fantazjować, na poziomie
świadomości uruchamiać wyobraźnię, a na poziomie jaźni tworzyć nowe, ale trzeba
mieć świadomość istnienia ograniczeń.
Za każdym razem, kiedy odczujemy swoją niewłaściwą reakcję odnośnie jakiejkolwiek
sytuacji życiowej (sytuacje życiowe łączą nas z ludźmi i przestrzenią), jak was wkurza
kamień na drodze to nasza wina, że tak idziemy i się potykamy o kamień nie
zwracając nań uwagi, bo żyliśmy sytuacją. Kiedy zwolnicie ludzi z obowiązku
ponoszenia odpowiedzialności za wasze krzywdy, wszystko widać poprawnie.
„Każdy jest kowalem swojego losu”. Siebie obarczać nie będziemy, bo łapiecie
dużo z tego, że jesteśmy ciągle jeszcze słabi, że po prostu tak wyszło, to życie. Taki
jest ten świat, po co oskarżać ludzi. W przyszłości będzie inaczej. Niektórzy
odwracają się od Boga, a to wynik błędnej kreacji. Tak właśnie Stwórcy wystąpili
przeciwko nie Bogu, ale pewnym schematom. Dlatego powstało prawo PTP, lustro,
itp. , a Bóg tego nie zabrał, tylko wprowadza zmiany. Widać to wszystko jest
potrzebne, dlatego tłumaczą – „jak się w Duchu obudzisz, będziesz dziękował za to
doświadczenie”.
To, co my traktujemy jako ból, dzięki czemu wzrastamy, to jest piękny zapis czegoś
co istniało, tych sił, tego wszystkiego. My jednak chcielibyśmy doświadczać tylko
dobra, m (miód).
Chodzi o to by zrozumieć, że wszystko jest cudowne i te błędy, nawet wojny – tylko
tego się nie chce. Chcielibyśmy czegoś innego, ale że to jest normalne, nie mieć gula,
nie mieć zapisanego bólu, że to jest jakaś krzywda. Jak człowiek sobie uświadomi, że
się po prostu żyje, że jest OK. Znikają stare więzi, a tak żyjemy drugim człowiekiem i
iluzją o nim, która nie istnieje, jest narzuconym obrazem. Jeśli tą niepoprawnością, tą
nieprawością, tym bólem za krzywdy, czyli własne błędy obarczamy innych, to
niszczy to tylko nas. Te wszystkie elementy jakie tu są różnorako mogą być przez nas
odbierane, nadajemy im własne widzenie świata, iluzyjne, nic mnie z nim nie łączy,
ale żyję starym zapisem. Jak nie umiemy tego w sobie zwalczyć – mamy technikę
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pomocniczą – całkowite odcięcie się od przeszłości, nawet tej dobrej. My przecież
marzymy o nowym pięknym życiu, więc, po co przeszłość? Wchodząc w
przeszłość, nawet dobrą, to już jest podpowiedź, że tracimy moc. Cały czas
zakładamy sobie ograniczenia i żyjemy sobą dawnym. To już było (mówią) i będzie
na zawsze, ale my nie musimy w tym stanie być, trzeba z tego wyjść.
- Jak nam pokazywano w Oceanie D.Św, ludzie patrzą na to samo, a widzą, co
innego, ta sama przestrzeń, ten sam punkt, a każdy widzi co innego. Wszystko zależy
od tego, co jest w tobie w danej chwili, na co otwierasz oczy, te same punkty
wyświetlają się inaczej. Dlatego jak tam wchodzimy nie widzimy nic, a możemy
zobaczyć wszystko, o ile jesteś na to gotowy. To samo jest tutaj. Od nas zależy, co
widzimy i jak patrzymy na ten świat. Do czego to na poziomie gry resocjalizacyjnej
doprowadza, co nas tutaj trzyma? Echo nas dawnych i echo tego cośmy wypaczyli w
tym życiu. To jest tak dla nas ważne, to cierpienie, to nieudacznictwo, że bez tego
żyć nie możemy. My musimy żyć, musimy myśleć, ale się nie skupiamy tutaj; czyli jak
nie przenosimy punktów skupienia do przyszłości to ciągle żyjemy starym, to stare
jest ciągle odtwarzane.
- Ciekawostką jest na czym polega gra resocjalizacyjna, jak Bóg czeka by każdy z tej
nory się obudził. Wszyscy są w tych dziurach i każdy żyje swoim snem. Na pewnym
poziomie wszyscy żyją swoim snem, są na tym samym poziomie tej samej gry. Ta
gra jest tak nowatorska, że każdy w tej samej grze tworzy swój własny wewnętrzny
świat. Pnie się na dany poziom, wskakuje ktoś inny, oni działają na tym poziomie, a
co jest z resztą ludzi? Oni są wycofywani z tego poziomu, są tworzone atrapy. Jak już
rozbieżność jest duża, stykacie się z tymi ludźmi, ale to są roboty duchowe,
programy, nie natomiast cała istota ludzka. Problem polega na tym, że nawet jak nie
wejdą w tamte osoby na wyższy poziom gry, bo wy się przemieniacie, chcecie
widzieć inny ten świat, to nie oznacza, że to, co robicie, jakimś echem ich nie
wzmocni czy nie obciąży.
Sprawdzajcie na skalach jak pozbywacie się znajomych albo, kiedy
możecie się ich pozbyć.
Jest dwu ludzi, jeden myśli o tym by mieć wszystko, brylować, drugi, żeby było
fajnie, by ludzie nie biedowali, itd. Jeden i drugi się angażuje, jak zajdzie w nim
trwała zmiana, zapisy są w DNA fizycznym, energetycznym i duchowym, może
czasem wyjść boski jak się wychodzi z gry w Tamtą rzeczywistość. (bo Oni puszczą
kogoś kto jest prawidłowo przygotowany do funkcjonowania w tamtym
społeczeństwie) wchodzi na nowy poziom gry.
Jeśli tamten człowiek nie wszedł na nowy poziom gry, nie do końca się już z nim
stykasz. Ciągle jest obszar fizyczny, ale w przestrzeni jest go już coraz mniej. Nie
wiem, jaka musi być różnica w tych poziomach, by on został wyłączony z waszej gry.
On będzie się przewijał, ale to nie będzie już człowiek, ale robot duchowy. Ale to, co
będziecie robić dobrego czy złego jest jakby przeniesione z poziomu gry do jego
głowy tam, choć on żyje w podobnym świecie, gdzie wy jesteście, we własnym
świecie ewoluujecie, macie dom, ale w jego świecie poszliście już do krematorium. I
tamten świat istnieje i wasz. To jest tak wspaniała gra.
- Możecie zobaczyć (sprawdzić) jak urodziliście się, ile było w waszej grze
prawdziwych istot ludzkich w waszym życiu, a ile jest teraz.
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Jak jest to samo, nie postąpiliście kroku do przodu. Mówimy o gruntownych
zmianach; i wtedy na najwyższym poziomie można zostać kimś. Na tej planecie, na
najwyższym poziomie gry, zostanie z sobą 6 ludzi i to jest wyjście z całego programu
bezpośrednio w przestrzeń odrodzenia. Dopóki żyjecie w starym, nie możecie wejść
w nowy poziom gry, bo nie jesteście otwarci na kreację. Dopóki są stare nawyki, to
utrzymują was na tych niższych poziomach. Każda gruntowna przemiana od
pokochania, plus wybaczenie, to jest wejście w strumień. To jest poziom gry.
- To jest doskonała gra i każdy może z niej wyjść, ale musi osiągnąć poziom, który
jest graczowi przypisany. Przeszłość musi być ściągnięta, bo i tak zapis o tym, jaka
jest nasza postawa już tu jest, po co o tym sobie przypominać, chyba, że nie jest
ugruntowana. Jak to nowe jest już zapisane, kierować się tylko tym. Na najwyższym
poziomie jest cud, totalna tolerancja, chłód, ale w obszarach miłości do drugiego
człowieka, drugiej potężnej istoty. Gdzieś tam, tak kochasz ten świat i do głowy ci nie
przyjdzie, żeby stanąć mu na drodze, by zniszczyć coś, co do niego należy. Cenisz, że
on ma swój Olimp, a ty swój i obaj pokazujecie sobie co robicie, jak tworzycie.
- Możecie sprawdzić ile poziomów możecie w życiu zaliczyć i na którym
poziomie jest wasze szczęście, czy finansowe czy inne. To też jest ułożone jako
podpowiedź co do 5 wielkich przestrzeni życiowych, ale poziomów jest trochę więcej i
w danej przestrzeni ten poziom, na który już wskazujecie może już gwarantować
sukces, tam wszystko jest przygotowane.Każdy ma swoją wewnętrzną grę. Jak się
spika z kimś do osiągnięcia jakiegoś celu, to z nim jak go wyciąga idzie, inaczej nie
idzie, ale i tak to będzie. Jak byśmy teraz sprawdzili jaka jest szansa na to, że ten
świat będzie czysty, że się zwycięży itd., to jak byście to odzyskali w swojej grze,
możemy się różnić, u was np. będzie wojna, kataklizmy; u mnie nie, nie będzie tego,
takie jest rozejście, tyle wariantów. Więc pytajcie jaki ma być wasz świat. My
jesteśmy dopasowywani do poziomu. To, do czego dążymy to się staje. Ta gra to
mistrzostwa świata, tylko Bóg mógł to wymyślić. Dla nas jest to nie do pojęcia.
- Pytanie, co wy zrobicie we własnej grze, a będziecie mieć do czynienia z tymi
samymi ludźmi albo z ich atrapami. Załóżmy, że my jesteśmy tu, a ci inni to atrapy,
roboty duchowe, odłączone od ducha po to, byście mogli dalej kontynuować grę.
Przez to, że ty działasz, robisz, jesteś z tymi robotami duchowymi, wpływasz też
przez Górę, na prawdziwego gracza na jego poziomie, coś w nim zostaje, to jest
śnienie innymi, tak samo jak istoty śnią nami. To tak oddziałuje. Możecie sprawdzić i
zastanowić się, jaki jest wasz świat (to wszystko po to) bo naprawdę wszystkie
możliwości są do wyboru. Jak zostanie się na poziomie ciemnoty, obozów
koncentracyjnych (ciemnoty i obozów koncentracyjnych, które mamy w sobie), ci co
ginęli byli tacy sami, nie za dobrzy, dobrego tam nie było, najwyżej robot duchowy, a
źli grali swoją grę. O tym trzeba pamiętać i nie zostawać.
- U kogo nie było tych robotów, to znaczy poziom jest przed wami.
- Góra patrzy na nas, co my zrobimy, jak w labiryncie dla szczurów, uczą po prostu,
ale to muszą być trwałe zmiany, nie mogą ci powiedzieć – masz zrobić tak i tak, bo
to jest dobre. Jak czujesz i chcesz zapytać, to pytasz własnego ducha albo Opiekuna,
który cię naprowadza. Sami odpowiadamy. Odkrywamy też swoja moc duchową,
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dzięki której pewne rzeczy widzimy, to jest coś, co i tak do nas należy. W tym
budzeniu zauważamy, że jesteśmy inną istotą ludzką, dzięki czemu łatwiej nam się
tutaj odnaleźć w tej grze, w tym programie resocjalizacyjnym. Z jednej strony
poznajesz, z drugiej wzrastasz, z trzeciej wychodzisz z tej gry itd. Tu jest wiele rzeczy
jednocześnie. Wszystko zależy od tego, do czego będziemy dążyć. Ja tylko
podpowiadam jak się w tym wszystkim odnaleźć, bo potem są błędy.
- Jest 9 samych ziemi, czyli 9 tych komór, w których to wszystko trzymają, tu
nie chodzi o same ziemie, tylko o programy, więzienie, w których dochodzimy do
siebie. Trzeba iść do przodu, ale mądrze, by nie zaszkodzić sobie. Słowo, myśl i czyn
sprawdzać jak macie wątpliwości, czy są dla ludzi, dla świata, dla Boga (skala z
maskami), aż wyczujecie, że jesteście cali poprawni. Jak będziecie cali poprawni, to
będziecie wtedy żegnający się ze wszystkim co było, z dawnymi sytuacjami, bo jak
jest coś cudowne, to już jest naszą postawą i tworzymy nowe; duch tylko nowe
tworzy, doświadcza tego co było, ale tylko nowe tworzy; co go obchodzi przeszłość.
To są stany, których trzeba doświadczać, na to można tylko naprowadzać. Kto nie
wejdzie w tę scenę, nie pojmie tego.
- Jeden człowiek nie jest własnością drugiego (nie ma zdrady, tylko
doświadczanie). Wszystko jest po to, by doświadczać radości z drugim człowiekiem,
bycia z nim, z Bogiem. Trzeba zrozumieć, na czym to wszystko polega i budzić się, a
to zależy od nas. Jak człowiek budzi się na poziomie duchowym zaczyna rozumieć i
wtedy usilniej pracuje nad sobą. Jak się ujrzy obraz umierającego z głodu człowieka
to już wasza droga jest nakreślona. Dlatego te wszystkie sceny coś budzą są w nas, i
są podpowiedzią, co do tego, że możemy powolutku wchodzić do następnej komnaty
na danym poziomie, czyli coś poznawać, rozumieć dokładnie co się dzieje.
Na poziomie fizycznym działa instynkt, musisz przetrwać, drugi człowiek to
wróg. Na poziomie duszebnym jest gra, a wszystko dopiero się zaczyna na
poziomie duchowym. Skoro chce się prawdziwie budzić, wtedy przychodzą sceny,
dzięki którym coś się rozumie.
- Przyszłość w Polsce będzie fantastyczna, bo będzie jedna wielka rodzina.
- Nie wychylać się z tym co mówicie, bo system od razu w was uderza. Dopóki jest
cząsteczka gula, wychodzenia na swoje, głodu autorytetu, czy mocy, od razu w was
to uderza. Pytajcie zawsze co i jak, a teraz idziecie na własny rachunek, ale dzięki
temu znowu jesteście bardziej swobodni. Ja już idę swoją drogą, robię swoje.
- Pismo automatyczne jest to dokładnie taki sam mechanizm jak w przypadku
jasnowidzenia. Na początku, jak będziecie pisać, to z reguły są to ogólne treści; w
miarę wprawy przychodzą coraz bardziej szczegółowe. Tu ważną rzeczą są też sceny,
które w czasie pisania się pojawiają. Pismo automatyczne jest spuentowaniem tego
przekazu. Czasem czuje się, że ktoś koło was siada i na was wpływa. Najlepiej pisać
w nocy, potrzebna jest cisza. Będziecie mieć przekazy odnośnie swojej bliższej i
dalszej przyszłości, to jest połączone z obrazem. Na początku umysł jeszcze jest
cenzorem, ale powoli nauczycie się pisać to, co leci, a dopiero potem czytać. W
czasie trwania przekazu niczego nie komentować, nie tłumaczyć, tylko to co leci
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pisać. Czasem pamięta się scenę, to na marginesie dopisać sobie jaka była scena, bo
jej przypomnienie też otwiera oczy. Poziom duchowy przy pisaniu powinien być 9-12.
- Przestrzeń energetyczna to jest to, co się dzieje. Jak ktoś tutaj jest właściwie
odnaleziony, to co się dzieje, co się ma stać jest mu jakby wyłożone. Z poziomu
energetycznego nie można mieć informacji z przestrzeni życiowej czyli ciała
egzystencjalnego, dotyczących prawdziwej przyszłości tego świata, itd.
Wy ściągacie z przestrzeni duchowej (info), nauczyć się tylko tego – niebo i cokolwiek
przychodzi cały czas, to tylko i wyłącznie z tych obszarów. Jest to łatwiejsze,
wygodniejsze, nie ma takiego ryzyka, ale na samy początku są takie sceny
nieokreślone, filozoficzne, potem naprawdę zacznie się to zawiązywać i będzie
bardziej konkretne, a co najważniejsze będzie znacznie mocniejsze i tworzące. Nie
martwić się małą precyzją przekazu na początku, tego czy jest kupę konkretnych
informacji czy taka bardziej filozofia. W tym czego nas uczą cały czas, to jest
podkreślanie o tym jaką jest istota ludzka i jak ją obudzić. I tam, jak się obudzi
łącznie z mocą, od razu wszystko leci. Naprowadzają nas na cud samego siebie, czyli
trochę inne podejście do świata.
Jak będziecie wchodzić w ten stan, musi być poziom 12, to co przychodzi piszecie, to
jest tak jakbyś czuł co masz napisać, czasem może cię coś rozproszyć. Nie
zastanawiaj się co idzie, czuj lekkość. Jak włącza się umysł, bo jest rozproszenie,
tracisz płynność zdań i przekaz może być zerwany. Nie przejmuj się pisz następny.
Jak wchodzicie w ten stan, musi poz. 12, to co przychodzi piszecie co na duszy, ale w
stanie świadomości, tym sterownikiem jest wasz własny duch, a stamtąd jest ten
przekaz.
- Jak będziecie mieć wątpliwości (czy na pewno to jest to, jak zapomnisz, bo nie
zdążyłeś napisać) sprawdzaj na spokojnie wahadełkiem; napięcie może wyłączyć.
- Kiedy mamy wolną energetykę, to mamy wolny wybór, czy to się ma stać czy też
nie, możemy zagrożenie ominąć jak i doprowadzić do tego, że to się stanie – od
mocy zależy. Nie ma jednego przeznaczenia. Wróżki popełniają błąd wymuszając na
ludziach kroczenie tą ścieżką, bo nie mają czasu, bo nie rozumieją pewnych rzeczy,
ale jak mają do czynienia z ludźmi zaprogramowanymi, którzy nie mają wolnej
energetyki, to praktycznie to co mówią, jeśli to jest przekaz – staje się. U nas nie, ma
być tak, naprawdę można to zmienić, czyli przekaz ściągnąć i zobaczyć, jak się nie
podoba, co można zmienić. Naprawdę tak jest. Bo wiesz, bo przewidzisz, bo
ominiesz. Cokolwiek się poprawi, nigdy to nie jest bezcelowe, bo w najwyższych
światach nikt nie marnuje czasu, bo to przestępstwo, ale to przestępstwo wynika z
naszej poprawności. Jeśli coś by nie miało sensu, przekazu by nie było ze świata
duchowego, może to nawet być potrzeba doświadczenia jakiejś chwili uniesienia, ale
to wszystko to jest kapitał, który z korzyścią dla wszystkich będzie wykorzystany.
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Modlitwa techniczna – skrót.
Wchodzimy w wewnętrzny stan modlitwy, pozwalamy na odnalezienie się w naszych
przestrzeniach duchowych, pozwalamy, żeby świat duchowy się w nas obudził. Ten
świat, to ciało, to co jest znika choć i tak jesteśmy. Wchodzimy w bezmiar tego, co
jest w DŚw, w bezmiar tego, co jest zawarte w Nicości, tam wyłaniają się różne
rzeczy.
Pokazało się pół korytarza z jedną ścianą po lewej stronie, to nie kończąca się ściana,
była też ściana po prawej stronie, ale stała się nieskończonością. Ściana jest tylko po
lewej stronie, to jest cały korytarz.
- Trafiliśmy do specyficznego obszaru, wszystko tu jest informacją.
Pokazują się takie zwoje niczym grzywy piany na fali wodnej, wchodzi to w nas, w
nasze górne części, obszar głowy jest modyfikowany. Nasze głowy są w obszarach
duchowych. Jesteśmy na poz. 12 i przekraczamy go, a to oznacza, że to, co
będziemy ściągać jest też jednocześnie informacją, która staje się ciałem. To co
ściągniecie odnośnie samych siebie w przyszłości, jeśli utrzymacie moc, stanie się, o
ile taki będzie wasz wybór. Pamiętajcie, że przyszłość ma wiele wariantów. W tej
chwili odsłonimy to, co może być, czy to obraz świata, czy przyszłość, to nie ma
żadnego znaczenia, informacja może stać się ciałem jeśli będziemy chcieć i jeśli
wytrwamy, ale będzie dla naszej duszy zadaniem, o ile takie zlecimy, czyli jesteśmy w
obszarach, w których duch do nas przemawia.
Wchodzimy w to, piszemy. Sprawdzać wahadełkiem czy to jest w 100% poprawne.
Prawda to fakty informacyjne, ale fakty informacyjne nie są prawdą, czyli prawdą jest
to, że ciało należy do mnie, ale fakt informacyjny mówi, że ciało to ja, a to jest tylko
element mnie. Z takiej żonglerki słownej powstają całe systemy, odszczepieńcy.
Jedno ujęcie mimo wszystko zmienia zasadę, zmienia podstawę, można budować
nowy gmach, po co? Prawda jest jedna.
- W waszych przekazach będziemy sprawdzać to, co jest istotne:
Sprawdzimy ile jest prawdy, reszta to fakty informacyjne ( fioletowa krowa w
reklamie to fakt informacyjny ). Dla nas istotna jest prawda.
- Gdy ktoś zatrzyma się przy pisaniu automatycznym dla samego pisania, to głupota,
to ma być wykorzystane do tego by się zmieniać, by mieć podpowiedzi do tego co
należy w życiu robić, by się odnaleźć, żeby przemiany zachodziły, by prawidłowo
funkcjonować, lepiej żyć. Jak w domu posługujecie się pismem to najlepiej w nocy,
jest cisza (śpią niesprzyjające warunki). Pamiętać o energetyce, która niską wibracja
zaburza przekaz, wtedy sprawdzać czy jest poziom 12. Nie chwalić się pismem, bo
tak naprawdę to wstyd, że jest tak ubogo. W dawnych czasach ( tysiącleciach) to był
norma.
- My możemy precyzyjniej ustalić prawdopodobieństwo zaistnienia tego, co ma być
jak utrzymamy moc. Tutaj, ten czas, który upłynął pracuje na naszą korzyść, z tych
objawień możemy intensywniej korzystać, bo my izolujemy, dzięki znajomości stanów
to, co niepoprawnie w energetyce powstaje od tego, co jest przekazem duchowym.
W czasach Jezusowych ludzie korzystali z tego w 10 %, wy możecie w 100 %. Może
to już być oręż, a nie tylko jakieś naturalne tło. To, co idzie wycyzelować i
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wykorzystać do zmiany jakości życia, podpowiedź, co do budzenia, podpowiedź co do
zmiany itd., to jest b. ważna rzecz.
- Można w ten sposób szukać odpowiedzi na pytania. Nie achy i ochy, niech to leci i
zastosować w życiu. Czasem czegoś nie można zrobić, ale jest info i oszczędzasz
czas, jesteś przygotowany, odnajdujesz się. To nie jest tak, że rycerz nie odnosi ran.
Każdy rycerz nosi blizny, ale zawsze ogólnie osiąga cel. Nie boi się chwilowych
przeszkód ( potknąłem się, wstaję, idę dalej). Dlatego te info, to wszystko jest
podpowiedzią jak ma być coraz lepiej.
Sprawdzać
o ile wzrasta twoja skuteczność, jest to związane z mocą, w działaniach na
rzecz swojej przyszłości.
- Zaczynasz sam tworzyć ścieżki losu, ale przeszkody będą zawsze.
- Jak będziecie przestrzegać tego, co będzie, co odczytujecie, będzie coraz łatwiej.
Tylko pozbyć się gula, zamknąć przeszłość, zacząć tworzyć. Nie przywoływać zmór.
Ćwiczyć w domu
- Dzięki temu, że można dłużej się zatrzymać, wejść w rozrywkę, człowiek
zapominając o przeszłości ma większą percepcję, łatwiej się odnaleźć.
Słuchać tego, co świadomość obrazem podpowiada, bo nauczymy się widzieć sceny
na już. Walka o sceny – Aleja Zwycięstw, to musi być zrobione. Z tych zdechlizn
(mowa o nas) ma powstać ktoś, kto sobie totalnie radzi, nie przejmuje się i nie ma
znaczenia dla takiego kogoś czy w urzędzie wygra sprawę czy też nie. Robił, co mógł
i to ma swoją wartość. Tego powoli będziemy się uczyć.
Trzeba się zbudować i pociągnąć za sobą innych. Jak cud naszego
zwycięstwa będzie promieniował zwrócą się do nas inni. Ale trzeba mieć
moc i światełkiem po oczach.

752

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Warszawa 4 marca 2012 + Rusinowice 10,11 marca 2012
- Kobieta jest doskonała, mężczyzna jest słaby w środku, to kaleka duchowa. Przy
zmianie świadomości, systemu kobieta doskonale sobie z tym radzi. Chodzi tu nie
tyle o płeć, co o zawartość kobiety w kobiecie i kobiety w mężczyźnie (pierwiastka
żeńskiego), im więcej kobiety w człowieku tym lepiej, bo uruchamia się troska,
opieka, pojawia się kreacja (wysokie wibracje).
- Niektórzy oszukują się, że pracują nad sobą, a przecież każdy robi to dla siebie, a
nie dla innych. Im kto bliżej Edenu tym jest doskonalszy i nie tylko punkt skupienia
przenosi, ale całe życie. To potrafi zrobić człowiek duchowy, który nie rani siebie i
innych, to związane jest z wibracjami. Trzeba nie tylko w ten stan najwyższy
wchodzić, ale przy otwartych oczach świadomie utrzymywać.
- Im bardziej jesteśmy otwarci duchowo to z tej płaszczyzny odbieramy drugiego
człowieka. Jeśli zaczynamy funkcjonować na poziomie duchowym pewne rzeczy w
duchu zaczynają nas męczyć i nie potrafimy być z pewnymi ludźmi. Sprawdza się
tutaj zakłamanie. Nie wytrzymamy z osobą, która w żywe oczy kłamie (chyba że
sami tez kłamiemy). W świecie duchowym wszystko jest prawdą i jak się tu
odnajdziesz nie będziesz mógł kłamać, czasem można coś nie dopowiedzieć, by nie
ranić drugiego człowieka. Z tej płaszczyzny widzi się ludzkie zachowania. Na tym
poziomie funkcjonują dwie zasady:
- 1. jak wiem - to po co mam rozmawiać z samym sobą skoro wiem
- 2. jak nie wiem to dopiero milczę
Gdy ktoś przychodzi po info to jest tylko przekazanie informacji i nic więcej.
Wszędzie gdzie pojawia się spór to człowiek rozmawia z własną głupotą. Zawsze
rozmawiamy - kłócimy się z sobą.
Skala zakłamania – wychodzi zakłamanie, którego nie da się znieść.
Góra daje czas, by po przekroczeniu pewnej normy tej osobie podpowiedzieć o tym
(ale ona raczej zerwie kontakt). Jak prawda przez nas płynie, nie wytrzymamy z
tymi osobami. Ale prawdę trzeba w sobie utrzymać.
Skala ma brzydkie określenie, ale nie słowa są brzydkie, lecz postawa. Nie należy
uczestniczyć w złu. Skala ta określa postawę drugiego człowieka do nas, tam jest
ludzka podłość, tam jest ukryty jej mechanizm. Kto ma taką postawę do jednego
człowieka to i do drugiego nie jest w porządku.
Sprawdzać w jakim procencie robi cię w … (konia).
Te skale wystarczą by określić swój stosunek, swoją postawę, jacy jesteśmy, to
wynika ze słabości, a słabi jesteśmy bo za mało pracy. Bycie pracowitym to
cudowny stan. Nie może być lenistwa, bo tworzy się pasożytniczy sposób
podchodzenia do drugiego człowieka.
Sprawdzać też jaka jest ukryta nasza postawa.
- Jak się jest wspólnie, działa kanał najsilniejszego, natomiast osoby, które nad
sobą nie pracowały i oszukują się korzystają z umysłu, kanał mają ledwie parę
procent, to oszustwo. Jak się otwiera duży kanał to autentycznie uczestniczy się w
przemianie.
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- Możemy sprawdzać co i w jakich ilościach możemy jeść. Ciało, jak się staramy,
przypomina o tym co się jadło. Pozwolić mu przypomnieć, napełnić żołądek
smakiem.
Skala z żywieniem (dodatek):
1 poziom – zbawienny
2 poziom - wymagany
3 poziom - jeszcze potrzebny
4 poziom - neutralny
5 poziom - szkodliwy
6 poziom – toksyczny
7 poziom - zabijający
8 poziom – aleś ślepy i głupi, że tego jeszcze nie widzisz, że jeszcze to sprawdzasz
(to tłumaczy tylko życiowy stres, zapętlenie)
„Dieta ma być żywa, a my odpowiedzialnie się zachowywać”
Człowiek zdrowy może jeść praktycznie wszystko, jest kwestia ilości.
Jak ktoś się znajdzie na poziomie 8 to trzeba zweryfikować postawę odnośnie własnej
osoby.

Omówienie roku 2012:
Wiele jest informacji o końcu świata (katastroficznych) i tak będzie – wody
wystąpią z brzegów, miasta się rozsypią, będą wojny uzależniające człowieka,
państwa się pozmieniają, system ściśnie człowieka. To jest prawda, ale nie u
wszystkich ten stan wystąpi. Sąsiad w tym samym czasie może być w innym świecie i
doświadczać czego innego. Rok 2012 będzie taki jak nasze własne serce. Jeśli
zasłużyłeś na pohańbienie, na ból, za to, że innym sprawiłeś cierpienie, trafi na ciebie
zmiana niekorzystna. Jeśli natomiast pracowałeś nad sobą, chciałeś mieć otwarte
serce w tym czasie wejdziesz do zupełnie innej Rzeczywistości, bo działa
sprawiedliwość Boża, a ten wielki schemat resocjalizacyjny, ten Wielki Psycholog,
który u góry czuwa ma pouruchamiane programy, które wstawiają człowieka w
nową, doskonalszą Rzeczywistość - o ile on utrwalił w sobie nowe parametry. Jeśli to
jest wartość trwała, wskakuje na nowy poziom. Tu działają programy. Jak żyjemy w
świecie iluzji gdzie mamy Duszę i Ciało, by wszystkiego doświadczać, to jednocześnie
nie tylko się resocjalizujemy, ale i doświadczamy przy okazji pełni życia, bólu,
cierpienia, smaku, emocji i stanów przygód. To wszystko jest naszym duchowym
doświadczeniem, które zostaje zapisane tak jakbyśmy wzrastali też w innym świecie.
To jest wszystko ze sobą powiązane dlatego, że głębi, płaszczyzn jest jeszcze więcej.
To, co nawet w programie resocjalizacyjnym robimy, oddziałuje na wszystko i na
wszystkich. Ludzie nie giną tak jak się wydaje. W obozach koncentracyjnych zginęło
20-30 % ludzi, z tych którzy trafiali do zlikwidowania, 80 % przeszło do innej
Rzeczywistości (jeśli na to zasługiwali). Rok 2012 trwa dokładnie tak długo jak długo
będzie trwało ludzkie życie (o tym nie zapominać). Jak zrobiłem piekło z życia
drugiego człowieka to mnie też pochłonie piekło, będę uczestniczyć w tym co się
będzie działo.
Ci ludzie, którzy piszą o tym, co się będzie działo i to publikują, uczestniczą w
czarnym scenariuszu, bo tak chcą. Natomiast są osoby, które mówią o wariantach,
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ściągają info z innego poziomu i w zależności od tego jacy są mogą być w starym
systemie, systemie mogą też przejść do innej Rzeczywistości. Sprawiedliwość Boża
działa i powoduje, że idziemy do tej Rzeczywistości, na którą zasługujemy. Nie Bóg
stworzył obóz koncentracyjny - tylko człowiek człowiekowi.
- Przewodnicy to nie są istoty, to są programy. Te programy przychodzą i pomagają
człowiekowi, ale tylko w pewnym zakresie tworząc określone sytuacje pomagają
człowiekowi wejść w nie, by poprzez próby zapisać się w nowej, wyższej wartości.
Programy weryfikują to. Jak jakiś człowiek przeżywa te sceny i nie chce już źle
postępować, programy się zjawiają, pomagają mu, o ile jest to coś utrwalającego się,
pomagają mu to utwardzić, by mógł wskoczyć poziom wyżej i jego Rzeczywistość
zaczyna wyglądać inaczej niż u innych.
Dlatego obozie koncentracyjnym, te osoby, które nie zasłużyły na śmierć zostały
wyzwolone, pojawiło się coś, pojawił się ktoś i obóz zniknął, one przetrwały, zaczęły
nowe życie. Jest rozdział jakby oddzielenia się od siebie – osoba i jej kopia.
Część warsztatów z Warszawy:
- Ile % ludzi zginęło w obozach koncentracyjnych, koncentracyjnych,
koncentracyjnych ilu przeżyło własna śmierć?  Zginęło 20-30 %.
Trzeba poznać te techniki, one są doskonałe w przypadku Stwórców, którzy kierują
się Ładem Bożym (UFO też je stosuje wykorzystując ludzi).
Jaka byłaby Sprawiedliwość Boża, gdyby cierpiał ktoś, kto stara się być dobrym
człowiekiem?
Jest pewien mechanizm – jeśli w człowieku zaszłaby prawdziwa przemiana i on
by już nie pasował do tego wibracyjnego świata, jego by tu już nie było. Gdyby
przemiana nie zaszła, autentycznie by cierpiał. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego
by widzieć ból fizyczny. Do głowy nam nie przyjdzie, że to co jest najgorsze,
(fizyczny też jest straszny) to ból energetyczny czyli na poziomie duszy: nienawiść,
ograniczenia, zniewolenie to jest coś strasznego, coś co niszczy ludzką istotę. To jest
tak samo złe, jak ból fizyczny. Jeżeli jednak człowiek dokonałby wyłomu w sobie i
naprawdę pracuje nad sobą, stałby się innym człowiekiem doskonalszym o pewne
wartości, on by przeszedł do równoległej Rzeczywistości. W jego miejsce zostałby
wstawiony robot duchowy, on by przejął funkcje człowieka, który przeszedł na
wyższy poziom wibracji. W tym innym świecie doświadcza czego innego. Gdyby
jednak umarł w drodze do tej wolności to te wartości, te przemiany byłyby w nim
stałe (rozdzieliłyby się na dwa filmy).
I tak będzie wyglądał rok 2012 w każdym z was. Wszystko zależy od tego, na
jaki poziom traficie. 90 % ludzkości pogrąży kataklizm, nieszczęścia, system.
Wszystko tu będzie niszczone, na ich oczach będzie zniewolenie, podporządkowanie,
głód - to będzie armia ludzi do wykorzystania. Dokładnie otrzymają to, czym sami są.
Sprawiedliwość Boża działa.
Wyjdzie się dopiero z tego piekła (choć to nie piekło, a Planeta Czyśćcowa)
czyli wejdzie na wyższy poziom jak zmiany będą trwałe. 10% ludzkości przejdzie
automatycznie, żyjąc z innymi i sądząc, ze to są żywi ludzie. Na tym poziomie to jest
żywy człowiek, ten sam zapis tyle tylko, że „rozejdzie się”.
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Jest 9 wymiarów ziemi, 9 gigantycznych programów Alcatras i każdy z tych
programów ma w sobie 3 plany, poziomy. W zależności od tego jak my się
zmieniamy, trafiamy na wyższy plan, poziom. Ciekawostką jest to, chodzi o to, by
umieć się odnaleźć w tym, złapać jak to wszystko wygląda, że jak jeden przejdzie do
wyższego planu, jego miejsce mógłby zająć ktoś inny, czyli ktoś. Duch, dusza, która
by pasowała do tego doświadczenia i nagle otwierają się oczy w tym ciele. Przyjęłaby
to i wydawałoby się jej, że to wszystko co dotychczas zaszło jest jej wartością, ona
by tym żyła, ale ona by była dopasowana do tego poziomu doświadczenia czyli
pracowałaby usilnie nad sobą, na to, by jeszcze podnieść poziom wibracyjny. Dlatego
ci, co naprawdę ginęli w obozie i cierpieli na to zasłużyli. Tak chciała Boża
Sprawiedliwość. Ne bać się tego, bo wszyscy jedziemy na tym samym wozie. Ci
ludzie, którzy piszą o wielkich katastrofach, to są znieprawieni ludzie. Piszą to, co
naprawdę w ich przyszłości jest zawarte. To nie może być tak, by ten co pracuje nad
sobą, stara się i będzie w tyłek dostawać od innych, pewne granice są. W pewnym
obszarze trzeba, bo to, co robiliśmy innym, to tego samego musimy doświadczyć, ale
jak pewna wartość stanie się konkretna, niepodważalna wtedy włącza się inna
Planeta Ziemia (inny film). To jest doskonały program, że w tym Alcatras można się
resocjalizować, ale i doskonalimy się. Oprócz tego nasz Duch doświadcza życia w
innych swoich cząstkach, to te doświadczenia nasze są też przekazywane, wszystko
wzajemnie na siebie oddziałuje (to co robimy w programie resocjalizacji), a program
oddziałuje na całość.
Te 9 poziomów Ziemi to:
0- piekło (tu się przegrało walkę), to dramat największy jaki może być, tu naprawdę
są potępione dusze. Tom totalna rozpacz. To cywilizacja, gdzie się człowieka
upadla, niszczy, doprowadza do cierpienia. Jeśli ktoś tu mówi „Boże Ty nie
istniejesz” to popatrz na siebie i przypomnij sobie ofiary, które sam katowałeś, na
co zasłużyłeś to masz.
I - martwy stan – wszystko stoi, martwy - czyli nieżywy, ale funkcjonuje.
Tu pakują ludzi, z którymi nie wiadomo co zrobić, do piekła? czy do czyśćca? i w
zależności od tego, kto się o nich upomni, tam idą, ale są rozdzielani na dwie
cząstki siebie. Ponieważ nie wiadomo czy ta istota będzie kiedyś dobra czy zła
(dobro i zło to tylko wybory energetyczne) a więc czy będzie korzystać z PTP czyli sama będzie też podporządkowana, czy z PWW, a więc sama też musi tego
doświadczać, to tworzy się klony, istoty lustrzane, jedna idzie do piekła, druga do
czyśćca i wzrastają obie te istoty w swoich prawach. Gdy się budzą już na
poziomie ducha już jest dokonany w obliczu Boga wybór. Może też nastąpić
złączenie tej istoty skoro tam zawiadywał Duch Całości. Jak ktoś się o kogoś
upomni, ten zmienia tą Rzeczywistość w obu kierunkach wzrastając, w obu
prawach jednocześnie. Jego ostateczny kierunek decyduje czy idzie do piekła czy
wraca do czyśćca, czyli do nas.
II czyściec – to nasz wymiar, tu, najgorsza postać czyśćca.
Od 0 do 3 (piekło, martwy stan, czyściec) to są 3 plany, gdzie się dokonuje
wyborów. Są tam zawsze 3 płaszczyzny, z jednego etapu przechodzi się do
następnego (jak wzrastamy jesteśmy doskonalsi, przechodzi się do
trzeciego).

756

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

1 - sza płaszczyzna czerni – bólu wewnętrznego, każdy tego doświadcza,
my tu jesteśmy, wynika z ego.
2 – ga płaszczyzna – ku Nowemu
3 – cia płaszczyzna lotu ku Wolności (w dokonywaniu wyborów, można
tu dojść za fizycznego życia).
Na płaszczyznę lotu ku Nowemu ludzie będą mogli wejść, jeśli
przewartościują siebie i udoskonalą (ku Nowej, rodzącej się Rzeczywistości).
III – Eden – na tym poz. tworzona jest dusza; czyli Adam i Ewa. Stąd może już być
płaszczyzna dokonywania zmian, tam wejdzie około 15 tysięcy ludzi dziś fizycznie
żyjących, reszta jak będzie wzrastać. W Edenie człowiek się rodzi.
IV –Raj – tu istnieje cywilizacja typowo eteryczna, nie ma tutaj materialnej gęstości.
Tu powstaje duch ludzki, tworzona jest istota ludzka, o ile nie są istoty zstępujące
tylko istoty doskonalące się, a doskonalą się po to, by wejść do nieba i być jako
Stwórca.
V - Niebo – tu powstają Stwórcy i nikt inny się tu nie znajdzie. Istota ludzka
wzrasta tu, staje się już po doświadczeniu jako Stwórca i dalej się rozwija. Jak
istota ludzka będzie wzrastać, to po przekroczeniu Raju będzie się uczyła
wszystko stwarzać, czyli korzystać z układania elementów, które zostały przez
innych tworzone.
VI – Królestwo Niebieskie– tu są tworzeni Bogowie-Twórcy tak jak Elohin czyli Ci,
co tworzą całą Rz-ść i to jest plan ich treningu czyli plan Bogów-Twórców, tu są
powoływani i tu uczą się wszystkiego na swój sposób, tu mają dostęp do
wszystkiego, tego Co Jest, a jednocześnie sami mogą powołać to, Co Jest i nadać
temu na różnych planach formy istnienia czyli to, Co Jest zaczyna być, czyli w
istnieniu wchodzi w relacje z innymi, nagle istnieje. Na tym poziomie to wszystko
co było kiedyś tworzone przez Boga ma nadaną, jeśli Bóg-Twórca to wybierze,
formę. Wszystko to zależy od tego, jaką formę ktoś temu „czemuś” nada.
VII – nic nam o tym jeszcze nie wiadomo
VIII –rozpatrywanie czasów linii i głębi gdzie to Co Jest  Jest, a zarazem to
Co istnieje  nie Jest.
Na Planecie Aniołów są Archaniołowie (500), którzy tworzą pewien model
istnienia cywilizacji, czyli jak coś powinno funkcjonować i z tego korzystają
Stwórcy, by to wcielić w życie. Okazuje się, że to jest, ale nigdzie nie istnieje,
natomiast tutaj może istnieć, choć gdzieś w ogóle nie jest, czyli to są zamknięte
kolebki, jakby wzorce, ich początkowa macierz, taka twórcza.
Wszystkie te Ziemie są w nas cały czas.
Za życia tego ciała fizycznego dokąd mogliśmy dojść ?
Daleko, ale czy chcemy? Ograniczają nas przyzwyczajenia, nasza pokrętna natura, bo
przecież trafiliśmy za występek przeciwko drugiemu człowiekowi, niszczyliśmy jego
marzenia i to jest w nas tak mocne, że nas ogranicza.
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- Chrześcijanie zaczęli się odradzać i można sprawdzać poziom odradzającego się
chrześcijanina (przy odczytach będą pojawiać się sceny). Z nami jest to, co z
chrześcijanami – ukrywali się, nie głosili tego, co miało być sekretne. Ten czas
wraca, teraz się będzie w pełni odtwarzać.
- To, co jest na innym planie, można mu nadać inną formę istnienia.
Człowiek, który wzrasta szanuje wszystko, bo czuje po Duchu, że jest cząstką
wszystkiego.
Na tym poziomie może coś istnieć, ale nie być - tzn. mamy do czynienia z porządkiem
Całości. Nagle w zamyśle Boga coś istnieje, rozwija się, ale nie nadano temu
wartości, czyli to jest konstrukt i może wogóle nie być, może istnieć jakiś czas i
zniknie. To gra Boga Jedynego.
Jest jeszcze PozaRzeczywistość, tam istnieje Bóg. Tu jest początek, koniec tego
do czego zmierza najdoskonalsza istota stąd czyli od poziomu 0 do VIII, a więc na
tych dziewięciu planetach. Wychodzi stąd  tam czyli w PozaRzeczywistość tylko Bóg
czyli przechodzi wszystkie poziomy, sam staje się Stwórcą, Bogiem-Twórcą i poznaje
jak to wszystko wygląda w doświadczeniu. Wychodzi stąd tam tylko Bóg. On, choć
został stworzony, wraca do siebie odnajdując w sobie nieistniejące porządki. Tam
wszedł Jezus, choć za życia otworzył 3 poziom, ale sięgnął po wsparcie z
PozaRzeczywistości. Bóg-Twórca i Bóg z PozaRzeczywistości to jedna i ta sama
Osoba tylko w mniejszym zakresie.
- Ważną rzeczą jest, by technika pieca czy nakładki w czasie medytacji ocierać się o
jak najwyższe siły, bo jeśli uda się czegoś doświadczyć dzięki nim, zmieniamy się i
to jest dostępne każdemu człowiekowi. Te wartości, parametry, które wtedy w
sobie zapiszemy, mogą być przy otwartych oczach przynajmniej częściowo
utrzymane. Jak człowiek wejdzie na pewne poziomy typowe i od Strumienia, to
choć jest w programie resocjalizacyjnym to przy okazji może już bezpośrednio
zetknąć się z siłami, które są poza tym wszystkim, poza tym Alcatras, poza ziemią
dzięki czemu przyspiesza się rozwój, człowiek może szybciej z tego wyjść.
Świat materialny w różnej formie energetycznej i duchowej istnieje od poziomu 0–3
(piekło to też świat ludzki) i tam też mogą być plany, czyli od Piekła po Eden.
Tu można sprawdzić, na którym poziomie znajduje się artefakt, czyli nasze działanie,
pasma, moc, rodzaj energetyki, którą się wzbudza i co z tego zostanie czyli na jakim
poziomie zamknie się to działanie. Dzięki tym nazwom np. Eden, łapie się o co
chodzi.
- Projektory ciemności umieszczone są na poziomie 6–tym i czasami ludzie, którzy
tu przychodzą mają w sobie zmiany z tych poziomów. Nasz projektor ostatnio
został podniesiony do poziomu 6–tego i projektory ciemności nie mogą mu już nic
zrobić. Przez to Dziupla zaczęła działać cała w ciele egzystencjalnym. Czyli nie
potrzeba dla nas Orinu (tego na obrazku), ona obejmuje nas wszędzie. Dziupla
chroni przed wartością do -3 jeśli balansujemy od -3 do 4 (bo -3 jest wartością
najniższą, na której działamy). Jak balansujemy od 2 do 6 to od 0 do 2 nie chroni,
bo to jest ciągle nasze pasmo tylko mniej doskonałe, ale do 0 broni przed
ciemnością.
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Przy spadku na niższy poziom przez 11 minut obowiązuje nas ten niższy poziom.
To, co jest ważne to zetknięcie się z energiami innych ludzi modyfikowanych przez
siły, które są w polu energetycznym tego człowieka (przed złodziejem Góra nie
chroni jeśli sam kradniesz). Natomiast, kto pozostaje już tylko w EJ, Dziupla jest
totalną blokadą na ciemność. Jak padniesz możesz Dziuplę obudzić.
Dziupla jest doskonałą ochroną dla tych, którzy nie wychodzą ze strumienia albo z
EJ. Każdy poziom od 0-3, łącznie z Edenem ma 3 płaszczyzny. Roboczo poziom 0-3
nazywany jest Krainą Wyborów, bo ciągle się nie zadeklarowało, po której stronie,
ciągle: ego, indywidualność, sługa ciemności czy światła.
- W roku 2012 10% ludzkości przejdzie przez portal zmian do płaszczyzny lotu, gdzie
nie będzie wojny, czyli dla 90 % będzie wojna i ci co piszą, że w ich świecie będzie
wojna, bo mają to w sobie zapisane, to tam będzie wojna, a w nas nie ma tego zła
(mowa , o tych co chcą się stąd wydostać) i tu nie będzie wojny. Pozostałe 90 %
ludzkości będzie gnębionych przez System na pierwszej płaszczyźnie. Wojny,
kataklizmy, ból, zdegradują człowieka w ciągu 70-80 lat.
- Żeby pewne rzeczy zrozumieć trzeba dopowiedzieć o czasie. Ludziom się wydaje,
że to wszystko co się dzieje jest trwałe, tymczasem sekundę temu mogło się
zmienić 5 % tego co było - łącznie ze zniknięciem jakiegoś państwa, dotyczy
wszystkiego co jest materialne, zwierząt - UFO to jedna programowa
Rzeczywistość.
Jeśli my do czegoś dążymy, ciśnienie jest stałe, zmienia się DNA fizyczne,
energetyczne, duchowe, boskie, a nawet przestrzenne. Te zmiany potrafią być
bolesne, ale dzięki temu człowiek zyskuje możliwość robienia czegoś. Czyli jak ktoś
z was będzie chciał (a to jest poziom energetyczny, więc nie ma znaczenia dobry
czy zły -mowa o schemacie), będzie chciał chodzić po wodzie, czy lewitować i
usilnie tego będzie pragnął  to się zapisze, to powoli jego DNA jest zmieniane i to
zostanie w nim uruchomione, jeśli zechce uzdrawiać powoli będzie to w nim
uruchamiane. Tutaj chodzi o jakieś większe wydarzenia, ale to związane jest z
mocą. Na potrzebę chwili, wielkich wydarzeń nagle się „coś” pojawia z takim
zapisem, jakby to istniało tysiące lat (choć sekundę temu tego nie było). Na
potrzebę chwili, kiedy my wzrastamy tworzy się nową Rzeczywistość, nie było
jakiegoś miasta, kontynentu i nagle się pojawia  zwykły program. Nagle powstaje
zapis, my odczuwamy iluzyjną głębię – to już było dawno temu.
To nagle powstało i wydaje ci się, że to jest np. od 300 lat. Ty nie jesteś tam,
nie jesteś w przeszłości, jesteś tu i teraz, a to jest w przeszłości, nagle pojawiają
się informacje, zapisy w naszych głowach, pojawiają się nowe fragmenty Rz-ści, a
nam się wydaje, że to istniało. Jest na to wiele dowodów, ludzie mają nie w pełni
wymazane zapisy. UFO też z tej techniki korzysta, ludzie też od wojny zaczęli to
rozwijać (naukowcy robili różne rzeczy). My mamy interwały, co chwilę zasypiamy,
w naszym świecie jest ciągłość, ale w prawdziwym nie ma tego. Tu się wszystko
zmienia, w zależności od tego, do czego dążymy. Jak ktoś będzie silnie nad sobą
pracował i będzie chciał coś poznać, nagle pojawia się to rozwiązanie, łącznie z
jakimś miastem, informacją, byle się to stało, program umożliwiający albo drogę do
Boga, albo zostaję na swoim poziomie.
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- Sprawdzić na skali ile wielkich wydarzeń w naszym życiu nagle się pojawiło choć do
głowy by to nam nie przyszło, ilu ludzi zniknęło, a ilu się pojawiło, tak działa ten
totalny program. Jak możesz cos zrozumieć, działać, zmieniać, ale trzeba osiągnąć
pewną wartość, włącza się kolejny program, pojawia się zapis, że od dziecka to
robiłeś, to przeszłość, która nie istnieje.
Są takie wartości w człowieku, badamy w %:
1. Czarny Kryształ – to stały kanał ciemności, jeśli stykamy się z człowiekiem,
człowiekiem którym jest to, to sama obecność zabija, ogranicza każdego kto
jest w świetle, idzie to i niszczy. To Kalmaar przechodzący przez tego
człowieka, on może spać, ale te korowody idą przez niego i niszczą (np. przy
zetknięciu boli brzuch), ( ukryty przed każdym wzrokiem).
2. Ukryte Zło – stałe zabarwienie złem swej obecność, jest zawoalowane (tu są
formy kanibalizmu, siania strachu itd.)
3. Mrok – tłumiona ekspozycja znieprawienia, wychodzi, poznajemy po
pierwszym odruchu, to co jest wychodzi z człowieka. Zawsze musi być
szklanka w połowie pełna, najpierw we wszystkim co widzisz musi być światło,
dobro i cud, jeśli tego nie zobaczysz jest w tobie mrok.
4. Ciemność – myśli, emocje o niskim zabarwieniu, to najmniejsze, najsłabsze,
bo dotyczy wyborów, zabarwienie energetyczne, które widać w aurze, tego się
nie ukryje. Widać co z nas płynie energetycznego w kontakcie z kimś innym.
To słaba wartość i niektórzy potrafią sobie to ustawiać i w aurze może być nie
wykryte.
5. Światło – zaczyna się poprawność energetyczna, jak go nie ma całej istocie
to dramat.
6. Biel – jest przeciwwagą mroku, to ugruntowana wartość. Do Nieba wejdą
tylko wybieleni. Zawsze wszędzie będą widzieć więcej światła w każdym.
7. Światłość – tu już nie tylko głowa, serce, ale i cały człowiek promieniuje,
totalnie nad sobą panuje.
8. Biały Kryształ – w takim człowieku Niebo jest cały czas otwarte. Tu tworzy
się kanał Niebiańskiej Światłości, jest kanał Bratni (od 9 wzwyż), nawet jak śpi
postacie schodzą, pomagają, działają
Sprawdź jaka wartość Czarnego Kryształu może przejść na kolejny etap i porównaj to
ze swoimi parametrami.
Rok 2012 jest prosty dla tych, co wiedzą o co chodzi, a wielu ludzi wie. W 1920 roku
(Hitler wiedział) ufortyfikowali się i przejęli kontrolę nad światem ( hitlerowcy).
Przekaz:
„ Grób waszej nadziei na zbawianie kopiecie sobie w każdej sekundzie waszego życia,
gdy nie dostrzegacie i nie odczuwacie Ładu Bożego, ani nie obcujecie z dziełem
Bożym, bo go nie rozumiecie, bo wyłączeni z duchowej moralności nie niesiecie jego
mocy ani przesłania (sprawdzamy u osób Ład Boży, niesienie dzieła Bożego w % - ile
jest w człowieku, żeby przejść „tam” trzeba go mieć w sobie, trzeba czuć jak to jest
pięknie być poprawnym, czuć sztukę, patrzeć w oczy drugiego człowieka. Jak to
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odczujesz w Ładzie Bożym to zaczynasz to robić, to powinność). Wy, Duch ludzki,
który stał się jako zwierzę, wy panowie zła i czarnych krain podporządkowywania
sobie wszystkiego, wszystkiego swym zaślepieniu odcięci od Boga nie pojmujecie
najprostszej rzeczy, że byliście stworzeni po to, by cząstki Ładu Bożego siać swoją
kreacją wszędzie tam, gdzie będziecie. Tymczasem czynicie odwrotnie, a nawet
chełpicie się tym, że pracujecie nad sobą. Ta wasza praca to samooszustwo, to
pseudo wybór, który wciąż zwalnia was z obowiązku bycia Bożym Posłańcem.
Mówicie o Bogu, a potraficie kochać tylko egoistycznie, mówicie o sobie widząc się
jako wyższymi ponad innych także w pseudo czystości i żaden z was jak dotąd nie
zdecydował się służyć Bogu. Żaden, poza 3 osobami (na świecie), których imiona
mamy odnotowane licząc, że pójdą dalej, że nie spoczną w umownej krainie „nie jest
źle”. To, co nazywacie wzrostem, drogą do miłosierdzia, jest ledwie wyprostowaniem
duchowego kręgosłupa i nic dla nas nie oznacza, choć jest dla was wskazówką,
podpowiedzią co do tego trafności poczynań. To, co uważacie za szczyt osiągnięć
czyli zjednoczenie trzony duchowego jest ledwie otwarciem oczu na prawdę, to co
zwiecie kresem drogi, będzie ledwie waszym początkiem. Posłaliśmy wam tych,
którzy pomagają wam zrozumieć jak całość wygląda jak ogromny jest bezmiar
trwającego was grzechu. Tylko przez poprawną ocenę waszej duchowej postawy
jesteście w stanie poprawnie ocenić waszą Rzeczywistość. Ci, którzy tego nie zrobią,
którzy nie wejdą w świętość (świętość taka bez ciśnienia światłości nie istnieje w
świecie energetycznym - program nie przepuści), tacy nie przejdą na nowy plan,
zostaną tu i urodzą się ponownie w czasach nadciągających kataklizmów, chorób
systemowego znieprawienia. Dla niespełna 150 000 jest szansa całkowitego
odnalezienia drogi do Ojca za czasu trwania w tym fizycznym świecie. Ocena waszych
wysiłków zacznie się 24 grudnia 2012 roku i będzie trwać do waszej śmierci.
Ci, którzy nie pójdą za Jezusem, ci którzy zaprzeczą obecności Boga, ci którzy
nie staną się nośnikiem ładu Bożego, ci nie wejdą do Królestwa Bożego, choć i tak
potrzeba na to wielu wcieleń. Nie chcemy jednak tego tematu poruszać, ani
Zbyszkowi zbyt wiele objawiać o końcu świata, ale końcu waszego świata, a nie
świata pozostałych ludzi. Podpowiemy tylko, że w nowy etap ludzkich dziejów
przedostaną się tylko istoty wybielone by po kolejnych 600 latach waszej historii
wejść masowo w ostatni etap podróży przed Edenem (za 1500 lat ma być Eden na
ziemi). Pamiętajcie, oszukujecie siebie i innych mówiąc o pracy nad sobą, niczego
takiego nie robicie, a nawet nową wiedzę wykorzystujecie do sycenia się iluzyjną
wyjątkowością, nawet czysty święty nie jest wyjątkowy i w oczach Boga nie różni się
od dusz potępionych. Różni go od innych prawo do wprowadzania zmian, jakie
jeszcze tliło się w resztkach zapisu duszy, dzięki czemu może więc walczyć o siebie,
ale jeśli tego natychmiast nie zrobi, jego droga wydłuży się znacznie albo nawet
pochłonie ją piekło. Szanujcie i wspierajcie tych, którzy ratują was z zagubienia,
którzy dają wam własną moc i umożliwiają walkę o duszę. Bez ich poświęcenia
bylibyście straceni na wieki. Chrońcie ich i ich pracę, bo bez nich ten fragment Rz-ści
rozpadnie się na części zamykając swe przejście na zawsze i dla wszystkich”.
- Sprawiedliwości Bożej, Ładu Bożego nie odczuwamy, bo to są parametry
Ducha, nie można tego odczuć z poz. duszy. Tu obowiązuje System. Tak jak
powinność unosi natomiast na poziomie duszy to obowiązek to męczy.
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„Czas jest obligatoryjny, inny jest dla rodzącego się, inny dla umierającego, a dla
schodzącego nie istnieje. Jest oddechem zamarłym w pocałunku i nic nie znaczy, jeśli
pocałunkowi nie towarzyszy duchowe uniesienie (cały czas Duch w grę wchodzi). Nie
ma on linii przyczynowo-skutkowej ani nie jest ciągły, choć w swym energetycznym
zawężeniu tak go postrzegacie jako ciąg postępujących po sobie zapisów.
Tymczasem to, co się pojawia, to co istnieje, co powołuje Boska kreacja, staje się
nagle cząstką prawdy historycznej choć dotychczas jeszcze nie było (nie, że nie
istniało  nie było, czyli jest i można nadać temu formę istnienia, nagle to wchodzi
w układ albo jest przyczyną, dzięki której ludzie tworzą relacje, zapisy i zmiany).
Stwórca i Bóg na potrzeby chwili mogą stworzyć teraz, w przyszłości całe miasta z
własną historią (oni nie tworzą tego w przeszłości, bo to nie istnieje, to tylko w nas
nagle się pojawia i nagle nam się wydaje, że to było w przeszłości, a to teraz z
zapisami powstało, z pełnymi odczuciami, nawet będzie się nam wydawać, że rok
temu tam byliśmy), która w oka mgnieniu zapisze się w pamięci wszystkich istot,
które żyją, a wszystko tylko po to, by wesprzeć was w odczytywaniu prawdy i ładu
Bożego. Gdy budzący się potrzebuje wsparcia w pojmowaniu lub doświadczaniu
zmienia się Rz-ść (a przemiany zmieniają DNA i całą resztę). Nagle ogląda się film, w
którym jest adresowane przesłanie, choć przed chwilą on nie istniał, my jednak
wierzymy, że wyprodukowano go przed laty, o czym świadczy tysiące kinowych
odsłon. Wszystko po to, by wzrastający mógł podołać pracy nad sobą, a posłańcy
zyskali moc argumentów przemianie innych i instrukcją do osobistych wnioskowań,
jakie nazywamy naprowadzeniem. Ten ogólny mechanizm można uruchomić tylko
poprzez Bratni i Niebiański kanał. Dostępny jest więc pozornie osobom wybranym,
choć każdy wybielony zwyczajnie z niego korzysta, a reszta braci z ogólnoświatowych
zmian przez nich wprowadzanych. Czas jest więc sekwencyjny, można dowolnie
przestawiać w nim klatki o ile ktoś to potrafi. Czas jest też alinerany przez co swoją
głębią obejmuje aktywna wielokrotność doświadczeń dzięki czemu wasz duch
wędruje w tej chwili w wielu obszarach jednocześnie. W Bogu i we śnie czas w ogóle
nie istnieje i to co jest za chwilę może zdarzyć się wcześniej choć i tak nigdy nie
zgaśnie promień pierwszej sceny. Idea czasu jest zwarta, ale nauce waszej nie jest
dostępna. Możecie jego elastyczność i stałość odczuć. W niebycie energetycznym gdy
dusza śpi, a Duch obejmuje swoją całość istnieniem. Jeśli w tym stanie odczujecie
jego ruch, pojmiecie, że to wytwór wyobraźni, że to cień istnienia, magia powołująca
sytuacje korzystające z rzeczy będących. Gdy przeniesiecie ów stan na plan materii
uruchomicie struny, które są ideą czasu, a dla was materii (czyli podprzestrzeń,
nadprzestrzeń), uczcie się tego, a uzyskacie spokój powołujący stan nicnierobienia, w
którym wola krzesze całość wedle życzeń Ducha, jego własną kreacją.”
Przypomnijmy wchodzenie w Nicość – trzeba stać się niczym i nikim czyli po
odrzuceniu, to musi być totalna modlitwa, z wejściem na najwyższe obszary dostępne
człowiekowi. Oczywiście można być na mniejszym i też się smaku tego doszuka w
sobie i tak będziemy załapywać o co chodzi. Kiedy uda się wejść w jeszcze większą
głębię, będzie to pełniejsze.
Czyli jak odrzucamy wszystko, wszystko znika i pozostajemy tylko my, można punkt
skupienia odkryć w sobie i nagle istniejemy tylko my, a reszta jest poza Rz-ścią. Jak
staniemy się jeszcze nikim, to nie ma ego, nie ma nas, oddajemy wszystko i niczym
nie będziemy związani z czymkolwiek, znikniemy i wtedy pojawia się wszystko.
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Wtedy dopiero rozumiesz, że jesteś we wszystkim. Pojawia się stan „ nicnierobienia”
w tym obszarze, bo co robić jak nic nie ma, jesteś niczym i nikim, nic nie możesz
zrobić. Stan „nic niezrobienia” jest największa potęgą działania. Jak jesteś w Nicości,
to przed tobą jest już pozostałość i z tego poziomu nie musisz nic robić, bo cię nie
ma. Ty tylko powołujesz obraz, który i taki tam jest zawarty, tylko patrz, czy ten
obraz jest, jak jest, ty tym stanem, bo masz prawo do takiego działania, nadajesz mu
formę istnienia. Czyli jakbyś w tym stanie leczył ludzi, byś go mógł osiągnąć, także
przy otwartych oczach (Jezus przy otwartych uruchamiał), ale choćby tym stanem
wewnętrznego skupienia, to musisz to utrzymać ( kiedy będziesz niczym istnieje tylko
tamto), tylko patrzysz jak się ukarze zdrowa ręka, ona od razu istnieje. Trzeba to
ćwiczyć.
- Zaczynamy temat zwany Zwycięstwem. Podsumowuje on to, co dotychczas
wiedzieliśmy na temat przeszłości, tu i teraz i dnia jutrzejszego.
Sprawdzimy na osobach jak ich mózg funkcjonuje, jaki wpływ mają na ciało
rzeczywiste - czyli na swoją przestrzeń życiową, a więc na osiąganie celów, na
panowanie nad relacjami z ludźmi czyli nadanie tonu tym relacjom takiego, jaki
chcemy.
Sprawdzimy na jakim poziomie działa tutaj u każdej z dwóch osób normalnie, na
co dzień przestrzeń.
Jest 5 przestrzeni życiowych : umysł czyli logika, umysł analityczny, umysł
praktyczny, świadomość i jaźń ( czysta świadomość).
Badamy z każdym poziomem wzrost, wpływ na ciało egzystencjonalne zwane
przestrzennym, znacząco wzrasta i to do tego stopnia, że na całość, czwarty
poziom świadomości można wpływać aż w 60 %, przy 5-tce ( jaźń) osiąga się
wszystko co się chce, mówimy też o zaradności życiowej.
Zaradność życiowa
Osiąganie celów
Logika
Panowanie nad umysłem
Umysł praktyczny
Świadomość
Aktywność mózgu

I osoba
8%
10/100
100%
100%
50%
0-10%
7%

II osoba
4%
2/100
100%
90%
10%
0-10%
7%

Podnosimy pracę mózgu do fal theta i delta przy otartych oczach - czyli to co
osiągamy w czasie koncentracji możemy uruchomić tu i teraz w pełni będąc
włączonym do tej Rz-ści w czasie normalnych czynności.
Pozostałe części umysłu działają pod dyktando najniższej częstotliwości, czyli
najwyższej wibracji jaka jest w człowieku. Umysł analityczny i praktyczny jest
wyczulony, ale nie zajmuje się tym, co nie trzeba.
- Człowiek może zmienić siebie i swoją Rz-ść jeśli zapanuje nad punktem skupienia
uwagi, mocy, życia i wyobraźnią i nawet gdy nie włoży wielkiej pracy siebie we
wzrastanie, udoskonalenie się, jako człowiek osiągnie b.dużo. Ludzie źli korzystają z
pomocy ciemnej strony, mają ten mechanizm wkodowany w siebie. Ciemność ich
tego uczy. U nas tego nie ma. Obie osoby w myślach przenoszą się do jutra.
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Przeszłość nie istnieje, mamy tu i teraz, czyli czas doświadczania cudu życia
wynikającego z naszych marzeń, dzisiaj to uruchamiamy (staje się) i mamy
uruchomić moduł marzeń dnia jutrzejszego. To nie nakręcanie się, tu poziom
uruchamianej świadomości jest duchowe i energetyczne czucie, że to wszystko się
realizuje. Ważne jest uruchamianie wolnej energetyki by utrzymanie punktu
skupienia w umyśle analitycznym nie istniało, niech działa w tle, niech będzie
podporządkowany istocie ludzkiej.
Budowanie nowej przeszłości –jak my dzisiaj wymarzymy sobie raj to jutro będzie to
przeszłością i wtedy umysł można pod to podłączać.
- Jak jesteśmy sami to czasami z tego korzystamy, przypominamy sobie cudowne
chwile z kimś, wtedy nawet ciało fizyczne reaguje i to w pełni, a co dopiero
energetyka. Samo wspomnienie odtwarza niskie lub wysokie wibracje. Nie należy
zaglądać do przeszłości bo słaby nie może (nie powinien), powinien ten który już
wszystko buduje – tylko po co? Jak zbudowało się swój cały świat i jest ci dobrze to
po co wspominać to co było? Ten, który buduje właściwie swoją przyszłość, która
wyraża się tu i teraz nie zagląda do przeszłości, nie żyje nią. Gdy osoby z czystą
intencją chcą, by życie lepiej się im układało to na ogół tak się dzieje, że tu i teraz
przychodzą po nowe info, które potwierdzają to, co rzekomo odkrywamy w
przeszłości. Sami z przeszłości tego wbrew pozorom, nie odkryjemy, to po co trzymać
to co było.
Przy wolnej energetyce to, co wyświetla się na ekranie myśli to się staje. Uniwersalny
język w świecie duchowym – ekran myśli. Osoby przenoszą punkt skupienia uwagi do
jutra czyli pierwszy poziom życia marzeniami ( modlitwa z poz. świadomości i Jaźni).
Duch podpowie co może być, nie utrzymasz wizji jeśli nie może się ziścić.

Poziom zaradności
Panowanie nad c. przestrz
Świadomość
Cele
Aktywność mózgu

I osoba
20%
40%
40%
22/100
30%

II osoba
18-20%
20%
30%
16/100
30%

Mózg możemy wykorzystywać aktywnie, już jest do tego przygotowany, ale jego
aktywność wzrasta nie przez bodźce tego świata, ale ze względu na Ducha, na fale,
które płyną z góry, one go uaktywniają. To, co czujemy, te wibracje, to jest tylko
uaktywnianiem obszarów naszym mózgu.
- Marzenia to technika, którą posługuje się Duch. Wszystkie parametry podskoczyły,
bo osoby przeniosły punkt skupienia uwagi, podpowiedziały duchowi o co chodzi,
on obserwuje i uruchamia.
- Logika przydaje się o ile na tym poziomie nie mamy punktu skupienia uwagi.
Umysł analityczny – to co stoi przed lustrem, analizuje, ustala itd.
Umysł praktyczny – tu ustawiamy pewne cechy, czasem włącza się świadomość
Świadomość – pierwsze ogniwo Ducha, tu się dopiero zaczyna zabawa, nie
musimy myśleć o tej Rz-ści, przyjdą sygnały i podpowiedzą co mamy robić, by to
się stało.
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Teraz osoby przenoszą punkt skupienia mocy do przyszłości, to co tam jest,
to zobaczą, mogą osiągnąć. Duch wstawi ich w sceny, które w rzeczywistości będą
wyreżyserowane przez nasze Siły Wyższe, czyli nasze wyższe cząstki, w tych scenach
poczują, że mogą.
Zaradność życiowa 50-60 %, u obu :
cele 40, świadomość włączona na stałe, umysł logiczny i praktyczny na stałe,
jaźń 20 %.
Obie odczuły moc po tamtej stronie.
Za punktem skupienia uwagi, mocy musi iść punkt skupienia życia.
Wszystko, co tu jest, musi wyemigrować tam, to iluzja, ale do tego celu musi iść cała
nasza moc i wszystkie ścieżki losu.
Jak myślę tylko o jednym, to całe moje najbliższe pole energetyczne idzie (zaczyna
się deformować) w tę stronę (w stronę moich myśli), wszystko inne znika, ogniskuje
się tu, idzie informacja, wszystko zależy od mocy i w jakim prawie pozostajemy.
Jak czymś żyjemy to co tu widzimy musi pozostać, tym steruje Duch. On nie wie co
jest lepsze. Czemu obraz, gdy jest włączona świadomość zmienia się, zmienia się
sposób naszego funkcjonowania, bo umysł jest podporządkowany świadomości,
pojawia się obraz i on jest uniwersalnym narzędziem. Duch wie, info idzie obrazem,
to jest moc duchowa, która wie, która wyprowadza z najgorszego.
- Teraz przenosimy punkt skupienia życia i jeśli to jest właściwe, czyli zgodne z wolą
Ducha, to będziemy tam widzieć te osoby, z którymi będziemy w przyszłości tworzyć.
Moc ściąga info nie wpływając na t, chyba, że zachodzi taka potrzeba.
Czyli spojrzeć z poziomu ducha czyli wchodzi się w przyszłość i jak w grze
komputerowej widzisz człowieka, że on tam żyje ( gdzie chcesz coś osiągnąć), a tak
naprawdę to ty tam żyjesz. On wszystko tam robi. Wy tylko obserwujecie jak on tam
robi. Z tym się wiąże punkt skupienia uwagi, mocy i przeniesienia życia do
przyszłości. Mózg potrafi być aktywny w 100 % tu i teraz, jeśli Duch tutaj schodzi.
Zaradność życiowa wzrasta do 80-90 %.
Jaźń 50 i 40 %.
Nagle cały mózg zaczął pracować. Źródło, we którym ukrywa się umysł to moc i
Duch, wszystko stąd się rozchodzi.
W ten sposób życie może się zmienić bo przestały sobie przeszkadzać, bo przestały
korzystać z największych słabości, które są w nich, przestały dawać się rządzić
umysłowi, logice.
Zostały podporządkowane świadomości i częściowo jaźni. Duch zaczął człowiekiem
rządzić. Taki człowiek żyje tylko marzeniami (choć widzi Kowalskiego), cały czas
pracuje nad sobą, by wejść w świętość czyli kanał Bratni. Tu pierwsza oznaka
dobroci, człowiek jest uczciwy.
Powstaje cisza, zaczynamy korzystać ze szlachetności Ducha (i Kowalski jest piękny).
W ten sposób szkolą się także przyszli Stwórcy.
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Mamy 3 rodzaje wyobraźni ( musimy się nauczyć z niej korzystać).
1. Twórcza zwana budującą, buduje to co ma być czyli to co widzimy, to co
Duch nam przekazuje obrazem, to podpowiedź co trzeba zrobić i odczuwamy
przy okazji coś, co nazywa się intuicją w świecie energetycznym, natomiast
świecie duchowym prawdziwym parciem, musisz o czymś myśleć. Jak nie
potrafisz ono odebrać, musisz, nie jesteś w stanie przed tym się powstrzymać
– parcie. Obraz mówi co zrobić, bo wtedy stanie się to, co rozwinie ten
łańcuch przyczynowo-skutkowy z korzyścią dla ciebie.
2. Ostrzegawczo-blokująca. Tu też można skorzystać z własnego zwierzęcia,
jak się ukazuje to podpowiedź, że to zagrożenie, zależy od osobistego z nim
kontaktu. Tu wyobraźnia działa non stop, mówi o tym co jest teraz.
3. Prorocza – ta z reguły nie działa, bo jest ta ostrzegawcza, dotycząca na tu i
teraz. Ona jest najsilniejsza, gdy wchodzimy w wysokie wymiary ( wejść w
stan mistyczny). Może podpowiadać o możliwości wyboru ścieżek. Działa w
śnie i wizjach.
Fale mózgowe:
Aktywność mózgu idzie za wzrostem częstotliwości fal mózgowych, które zależą
od wibracji ludzkiego biopola, które musi całkowicie otaczać pole wibracyjne
mózgu (jak ciemność atakuje to pole, które nas otacza jest tak zaburzone, że
głowa jest bezpośrednio dla nich dostępna i mają wpływ na fale mózgowe,
natomiast jak ciało mamy zdrowe i naładowane, jest silne i promieniuje ( ciało
biologiczne) to nic z zewnątrz nie może przyjść). Gdy wibracja biopola jest stała,
a nie jest wynikiem chwilowego stanu uniesienia (np. podczas medytacji)
wówczas pełnej aktywności mózgu towarzyszy występowanie wszystkich rodzajów
fal (mózgowych), a nie tylko fali unoszącej punkt skupienia uwagi. Możliwe jest
wtedy medytowanie na poziomie theta podczas prowadzenia typowych czynności
na planie materialnym jak np.: prowadzenie rozmowy czy samochodu. Typowa
dla tych czynności praca mózgu na poziomie fal theta odbywa się w tle
podlegając technice percepcji charakterystycznej dla niższych częstotliwości. Stąd
wynika drastyczna przewaga ludzi pozostających stanie theta nad osobami nad
osobami uwikłanymi w twory systemowe, które kontrolują obszar ludzkiego
pojmowania w stanie gamma czy beta. Powodem tego jest wibracyjne otwarcie
głębi wibracyjnej ludzkiego biopola kiedy pierwszy i drugi plan przestrzenny
określony wartością pracy mózgu od 13 do powyżej 30 Hz ściąga info jedynie z
planu materialnego kodując ledwie cześć informacji z pól energetycznych, ale ich
nie rozumiejąc. Plan trzeci i pasmo alfa otwiera już głębię w paśmie niskich
wibracji włączając tzw. halo brudnych emocji. Plan czwarty - fale theta już w pełni
korzystają z 3-go i 4-go poz. głębi (i nie mówimy o chwili, ale aby być w tym
poziomie cały czas) trafnie odczytując pola energetyczne i intencje ludzkich myśli
co pozwala na poprawną, natychmiastową analizę ludzkich pól energetycznych i
sytuacyjnych co z kolei pozwala ustrzec się wielu pułapek i błędów.
Przestrzeń 5-ta i pasmo delta poz. od 16-72 w mocy, to piąty i ósmy poziom głębi
i wyjście w świat najczystszych energii, które są już wejście w świat duchowy,
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choć go bezpośrednio nie dotykają. Człowiek w tej przestrzeni jednocześnie
potrafi prowadzić samochód, zmieniając siłą woli pola energetyczne i jednocześnie
odbierać przekazy z pola duchowego.
Przestrzeń szósta oznacza, iż człowiek scala w sobie plan materialny i
energetyczny z duchowym, a jego toku myślenia i stanu ciszy nic nie jest w stanie
zakłócić o ile sam nie zechce zejść w niższy stan odczuwania.
Na tym poziomie można jednocześnie przeżywać seks łącznie z namiętnością i
miłosnym uniesieniem i to w świecie ciszy. Tak potrafił jak dotąd, czynić tylko
czynić tylko Jezus, nie osiągnął tego Budda.
Sama obecność Jezusa wystarczała, by zawarta w Nim miłość ustawiała ludzką
energetykę wzbudzając potrzebę doznań seksualnych, o ile oczywiście takie
pasma Jezus włączał w swoim polu świadomie. Stąd brało się uwielbienie do Jego
osoby, obecności i słów. By promieniowanie wibracją światła na poziomie piątym
było stałe (mowa o 5-tym przestrzennym), by nic nie zaburzało występowanie fal
delta, centra energetyczne każdej komórki ludzkiego ciała muszą być sprawne w
przynajmniej w 90 %. W przeciwny przypadku ich energetyczne tło ściąga (to
wspólne) fale mózgowe w dół podnosząc ich wibrowanie, (niska wibracja ciała, bo
np. choroba, nie pozwoli na to, by mózg stale wibrował w wyższych partiach i to
może być powolne nasączanie niską wibracją, by następnie odciąć od Ducha).
Także pozostawanie w obszarze niskich, zewnętrznych wibracji skutecznie
wytłumia fale mózgowe ograniczając ludzka percepcję w świecie energetycznym,
a więc i siłę działania w ciele egzystencjonalnym.
Przełomowy jest obszar 4-ty ( czyli dla nas jak się staramy, jak włącza się
świadomość zwłaszcza poziom 13 – skala poz. duchowych, tam jest poziom
przemienienia, nie duchowy, moc czyli na stałe już tam jestem) kiedy otwiera się
DNA duchowe budząc inteligencje komórki, która jest w stanie przywrócić
naturalna równowagę w organizmie. Odzyskując kontrolę nad ciałem, przywraca
mu zakodowane wartości energetyczne i zdrowotne. Jednak spadek do poz.
umysłu natychmiast eliminuje tę zdolność wydając organizm na pastwę wrogich
energii i negatywnego myślenia.
Przeciwwagą tego stanu jest poziom szósty i praca mózgu w rytmie fal
epsilon kiedy to nie tylko ciało fizyczne, ale nawet energetyczne, duchowe i
egzystencjonalne same się ogradzają, kontrolują , i tworzą nową Rz-ść. Człowiek
będący wówczas istotą doskonałą bierno-aktywnie uczestniczy wówczas w
życiowych doświadczeniach najbardziej ceniąc i unosząc się w potrzebie bycia i
istnienia, a nierzadko tylko bycia. Słowne „Jestem” czyli się objawiłem w materii
po określeniu zwoju DNA przemianowane zostaje w „Ja Jestem”, zatacza koło i
znów staje się „Jestem” tyle, że tym razem w Całości, a nie w sobie czy
konkretnym fragmencie Wszechrzeczy”.
Fale mózgowe:
1. Gamma (γ) – pow. 30 Hz działa tu logika, umysł logiczny, tu panowanie nad
ciałem energet. 1 %, umie się tylko poruszać
2. Beta (β) – 13-30 Hz umysł analityczny, panowanie nad ciałem egzyst. 4,5 %
3. Alfa (α)– 8-12,9 Hz tu działa umysł praktyczny, panowanie nad c. egz. – 9%,
łączenie umysłu ze świadomością
4. Theta (θ)– 4-7,9 Hz tu działa świadomość, tu się nie myśli, tylko żyje,
panowanie nad c.egz. do 60 %.
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5. Delta (δ)– 2-3,9 Hz – tu działa jaźń ( czysta świadomość), panowanie nad
c.egz. do 100 %
6. Epsilon (ε) – 0,222 – 1,95 Hz – to jest Boski stan pojednania z sobą samym,
Jezusowe Jestem, Ja Jestem i znów Jestem. Działają po wejściu w PozaRz-ść.
Ogólnie to wszystko od poz. 1 do 6, cały ten stan Góra nazywa Orkipium.
Żeby zrozumieć czemu tak wzrastamy.
Ad.1. 0-1, tutaj działa człowiek, który jest od 0 do 1 na skali duchowej, mowa o
mocy, bo moc mówi wprost jak naprawdę funkcjonujemy. Poziom mocy przy
logice to 0-1.
Ad.2. - 0-2, czyli analiza, większość tu, jeśli tylko nie posługuje się techniką wsparcia
ma tu ten poziom, 3-4 włącza się przy samokontroli.
Ad.3. – 0-6 jest włączony umysł praktyczny
Ad.4. – 0-15 funkcjonują tu górne rejestry czyli trzeba mieć moc
Ad.5. – 16-72 poziom
Ad.6. – 37-99 poziom
Poziom 100 występuje poza Orkipium, to stan Boga w Porządku czyli do 99 poz. to
Boski stan pojednania z samym sobą, chodzi o odkrycie Boga w sobie przez
człowieka, od 100-nego poziomu to Bóg.
Wibracja
1
0%

2
3
4
3,54% 6,67% 20%

5
6
7
8
9
33,333% 40,56% 70,121% 99,44% 100%

To jest ogólna wibracja. Im jesteśmy wyżej tym w wyższej przestrzeni życiowej
jesteśmy. Tych przestrzeni życiowych jest 5, bo 6-ta to ideał, to poziom Jezusa (tak
ustala się poziom harmonii w sobie.
Poziomy przestrzeni (ich działania) życiowych.
1 – do poz. 4 %
2 – 6,1 %
3- 6,1-7,41 %
4 – 7,41 – 38 %
5 – 38 – 80, 0001%
6 – 80- 100 %
Jeśli ktoś na jakimś poziomie harmonii cały funkcjonuje to automatycznie to jest inny
rodzaj fal mózgowych i jego panowanie na ciałem egzystencjalnym jest większe.
Ciało chore nie jest w stanie wejść w wyższe poziomy. Trzeba bezwzględnie
zapanować nad każdą komórką w ciele, musi być sprężysta, mieć ładunek świetlny
itd.
„Wibracja jest stała, ale nie jest wszystkim, czego potrzebujecie do otwarcia kanału
transkomunikacyjnego. Dopasowanie aż 6 elementów decyduje o skutecznym
nawiązaniu kontaktu z nami. Pierwsze jest właściwe zestrojenie ciała i uczynienie z
niego bazy energetycznej całego przedsięwzięcia (mówimy o ciele fiz.). To właściwie
ono jest fundamentem, podkową, na której Duch stawia całą energetyczną
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aparaturę. To, co robicie podczas wchodzenia w modlitwę, ten początkowy stan
otwierania oczu w przestrzeniach energetycznych duchowych, to mało doceniane
przez was wejście, gdzie porzucacie ciało fiz., gdzie oddajecie mu kontrolę nad
samym sobą, jest kluczem do uruchomienia stacji nadawczo-odbiorczej. Tylko w ten
sposób, zapominając o tym fragmencie własnej istoty (czyli o ciele fiz., ono samo
wtedy oddane sobie uruchamia wszystko) umożliwiacie mu ładowanie akumulatorów
poprzez podpięcie pod ostre pasma wibracyjne. Dopiero, gdy ciało zmagazynuje
odpowiedni ładunek energii możliwe jest uruchomienie i właściwe zestrojenie anteny
nadawczej, której to - a nie w otaczającej ją przestrzeni- znajduje się tworzony przez
boskie pasma zewnętrzne kanał informacyjny. Na tym etapie świat doczesny musi
zostać całkowicie odłączony, wówczas umysł i procesy myślenia zostają
podporządkowane sile duchowej, która zaczyna tworzyć stałe pomosty z pasmami
boskimi, a to w ich sercu znajduje się otwarte oko waszego Ducha. Pasm jest siedem
i przypominają wpięte w środek promienie utrzymujące kulę ludzkich powłok w stałej
odległości od owego zgrupowanego wokół Ducha centrum i tych 7 promieni skupia
się tutaj w centrum i powstaje tak zwana harmonia nieistniejąca (na skali 12
poziomów duchowych, to na poz. duchowym harmonia duchowa i energetyczna = 0).
Siedem promieni podstawowych:
1
2
3
4
5
6
7

promień
promień
promień
promień
promień
promień
promień

– dotyczy przestrzeni
- ciało fizyczne
– ciało eteryczne
– ciało energetyczne
– ciało wyższe energetyczne
– ciało duchowe
– ciało wyższe ciało duchowe

Wszystkie promienie łączą jako doświadczenie Ducha ludzkiego Bogiem. Gdy
zestrojenie jest doskonałe, Duch przemawia do wszystkich swoich cząstek nadając im
sens istnienia równy własnym planom. Gdy dusza przewodzi i wypełnia przestrzeń
między promieniami zniekształcając je poprzez tworzenie własnych wartości przy
jednoczesnym zaburzaniu łączności między Duchem, a Bogiem. By móc zestroić
promienie w jeden tunel nadawczy można wejść w takie stany wibracyjne, podczas
których cały energetyczny wymiar człowieka sam zechce uczestniczyć we wspólnym
tańcu wibracji otrzymując te częstotliwości, które go unoszą, które go hipnotyzują.
Wówczas oddzielne części istoty ludzkiej popadają w chwilowy stan uniesienia jako
samoistnienie i przestają blokować podlegający im kanał. Istnieje klucz energetyczny,
który pozwala osiągnąć hipnotyczny stan złotego wzorca, dzięki czemu człowiek
przynajmniej na chwilę zaczyna funkcjonować jako istota świetlista siejąc
bezwarunkową miłość, radość, ukojenie i troskę utrzymującą Niebo na ziemi. Ów
klucz, ów mistyczny stan olśnienia to blask, jaki powstaje przez uruchomienie w kuli
ludzkiego stworzenia 3 kół indywidualnej machiny stworzenia, przez co człowiek
uzyskuje pełny dostęp do wszystkich swoich części jak i obszarów, obszarów którymi
się styka całą swoją, rozbudowaną istotą. W tym uniesieniu potrafi nie tylko się
uzdrowić, wejść w kontakt z siłami tworzącymi Całość, ale i zetknąć się z Bogiem czy
też pozyskać potrzebne sobie informacje”
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Na skali wibracyjnej można sobie sprawdzić do jakiego poziomu dochodziliśmy w
medytacji, w modlitwie, jakie kto ma wibracje.
Wielu z tych, którzy mówią, że nad sobą pracują, ma bardzo niskie parametry. Kto
mówi, że nie widzi itd. zobaczcie jak wibruje. Przeszkoda jest w człowieku, nie chce
się zmieniać, ukryte zło w człowieku to blokuje. On sam siebie oszukuje. By widzieć,
słyszeć, trzeba chcieć, pragnąć tego. Gdy wchodzi się w marzenia wibracje się
podnoszą. Skala podpowiada nam czy idziemy właściwie czy się oszukujemy.
Jak chcemy coś osiągnąć poziom wibracji musi przekraczać 70 %.
To jest poziom czystego szamanizmu.
Gdyby nam się dziś udało przekroczyć ten poziom wtedy zapisze się to w nas i ten
stan będziemy mogli odtwarzać w domu.
Tu też można sprawdzić, gdzie mamy w sobie największa przeszkodę (w ciele fiz.
najczęściej), więc jak będziemy wchodzić w modlitwę, będziemy rozświetlać każdą
komórkę.
Sprawdzać te 7 promieni – gdzie jesteśmy najlepsi, a w którym jest ograniczenie.
Pierwszy promień – to przestrzeń, a ciało mamy przestrzenne i tam naprawdę jest
coś, co funkcjonuje, co zbiera. Jak my będziemy swobodni, jak damy prawo do życia
wszystkim swoim cząstkom – a damy jak jest dusza w radości, wtedy pozostałe
cząstki zaczynają o siebie dbać, ciało zaczyna wibrować. My wtedy możemy pozwolić
sobie odłączyć się temu wszystkiemu, niech to funkcjonuje, niech to się samo budzi.
Ci, którzy będą chcieli postarać się to odczuć, to może być ważne by zaczęły się
zmiany w nas.
„Wyższe ciało duchowe objawia swoją obecność poprzez cząstki duchowe
wywołujące ciśnienie w polach wibracyjnych, takie samo jak czynią to cząstki
energetyczne.”
Jak się uda obudzić Ducha Całości, on takie samo ciśnienie na Całość wywrze
jak doskonałe ciało energetyczne (jak się uda nam wejść w ten stan).
Pozostałe promienie na stronie poprzedniej.
Modlitwa techniczna:
- wyciągają z nas niewłaściwe pasma
- ktoś mówi: „cieszcie się, że żyjecie, bo niewiele brakowało” (może to tyczy wyjścia
stąd, do nowej przestrzeni.
- „Narodzenie w Bogu, narodzeni w słowie, wypowiadający się zewrą szeregi we
wspólnym tańcu pojednania, radości.
- „Kto w Duchu się wypowiada, mówi zawsze prawdę”
- Powiedzcie sobie: „mogę dać sobie szansę na radość”
Po modlitwie nocnej:
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego co miało zajść. Wszystko zależy od
potrzeb. Niektórzy przyjeżdżają tu by odpocząć, spotkać się z innymi. Ale jest część

770

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

osób, które starają się nad sobą pracować – jest ich 4. W trzech osobach budzi się
Chrystus. Zmiany się zaczynają. Należy zastanowić się, co z tego życia chcemy
wynieść, jest ciągłe niezrozumienie, brak odpowiedzialności. Na cudzych plecach do
Edenu, czy wyżej nikt się nie dostanie. Sprawiedliwość Boża działa. Miast
pracować nad sobą, ludzie oglądają się na siebie.
Przedostały się tu niskie pasma, mimo że w modlitwie jest oczyszczanie,
niektóre osoby nie chciały być oczyszczone. Te pasma zaczęły rozrabiać. Chodzi nam
o to, by się całkowicie w sobie obudzić. Niektóre osoby manipulują wszystkim tak, by
drugi jadł mu z ręki, ale w najbardziej wyrafinowany, podły sposób – tak, by w
pogardzie do innych osiągnąć swój cel. Te osoby zbierają efekty swojego działania
(ktoś się ugotuje we własnym sosie). Trzeba uważać na to co serce dyktuje. Te
wybory pseudomyślowe są wyborami energetycznymi, sa przez to zapisane wszędzie.
Po drugiej stronie widzi się wszystko, czyta się we wszystkim jak w otwartej
księdze, dlatego jakiekolwiek siły, które obrabiają człowieka widza wszystko, co się w
życiu zrobiło, każdą rzecz.
Modlitwa przyjęła inny charakter, nie było szamanizmu, dlatego trzeba się
naprawdę do tego przygotować. Nie było czasu na zaznajomienie się z wytwarzaniem
rytmu w ciele człowieka. Popracować nad tym, przygotować się, by wejść w te stany,
odnaleźć w sobie rytm.
To, co miało zajść, zaszło.
Wchodzimy w taki poziom w modlitwie, jakiego pragniemy, by się stało, zawsze wola
o tym decyduje. Na drugi raz powtórzy się to, bo to jest droga otwarcia portu
komunikacyjnego, a ten port jest w nas. Trzeba wtedy uważać, bo to co się tam
widzi zaczyna się gwałtownie manifestować.
- Jak się wchodzi w modlitwę, to ten świat musi zniknąć, jakiekolwiek odniesienia
egoistyczne wszystko niszczą, natomiast odnalezienie się w Całości, poddanie się woli
tej siły w czasie modlitwy załatwia resztę.
- Jeśli prowadzi się biznes to punkt skupienia musi być totalny. Rozchwianie niszczy
to, co jest ustalane. Napisać Księgę Wolności i wszystko bezwzględnie utrzymywać,
czyli nie wątpić w to, co się dzieje (robi). Przyszłość przenieść do przeszłości i
wpływać na tworzenie się rzeczywistości.
- Są takie osoby, które nie do końca są zorientowane w tym, co piszą (pismo
automatyczne), niektóre Piszą od siebie, na poziomie umysłu. Tam w ogóle nie ma
prawdy, tylko fakty informacyjne. Góra też może użyć tych słów, ale wtedy to jest
struna, która musi się w nas ustawić, wtedy to ma sens. Jest dużo błędów w
pisaniu, niektórzy tego nie sprawdzają, bo jest pragnienie, żeby to było prawdą – a
nie żeby prawdę poznać, naciskanie na tę Rzeczywistość, żeby było po „ichniemu”.
Tak być nie może. Albo odbieramy to, co jest, albo wałkujemy po swojemu, ale
wtedy nie ma wejścia w energie duchowe, sama nieczysta intencja nas odcina. Nie
brnąć w to, bo jak się to rozwinie, może się utrwalić i trudno się z tego wycofać.
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Sprawdzać to co się pisze. Część z tych osób jest w przestrzeni duchowej, ale wejście
jest byle jakie i wtedy jest i umysł i przestrzeń duchowa.
- Sprawdzać myśli słowa i czyny jest do tego skala (18). To dla utrzymania ludzkiej
godności. Tymczasem są rzeczy mało czyste. Do ostatniego rządu w kinie trzeba
dorosnąć, to jest cała duchowa filozofia. By móc sobie na to pozwolić, trzeba być
niesłychanie mocnym, by z kimś doświadczać szczęścia, innych tym nie niszczyć. To
ma być budujące. Niektórzy spychają w cień własny związek, zapominają o tym, a
konsekwencje błędów musimy ponosić (dzieci), bo inaczej to nie ma nic wspólnego z
duchowością. Tę chwilę należy wykorzystać jeśli my i oni na to zasługują, by była
większa moc do naprawy tego, co było, a tymczasem wykorzystuje się do niszczenia,
usprawiedliwiania, że można to niszczyć. Nie mieszać rozwiązań charakterystycznych
dla osób, które są naprawdę obudzone i zmieniające się – ze szczeniackim
podejściem.
- Alkoholu trochę, potem gleba.
Trzeba być odpowiedzialnym, a do tego trzeba kochać, żeby kochać trzeba być
dobrym itd. To wszystko jest ze sobą powiązane – a pracy nad sobą brak.
Sprawdzajcie na skali, czy to, co myślicie, o czym mówicie i co czynicie
jest zgodne z wolą Ducha i Boga.
- Wszystko co tutaj się robi to, żeby osoby odnalazły się, bo inaczej świata się nie
zmieni. Intencje muszą być czyste, trzeba pracy. Jaką iluzję trzeba tworzyć, by
kompletnie nie chcieć się zmienić (skasowanie samooszustwa).
Nie wprowadzać chaosu, zamieszania i egoistycznych celów.
Technika „pieca” nikt się nie obudzi – on działa tylko wtedy, gdy chcemy, by
parametry się w nas podniosły, inaczej nic się nie osiągnie. Samooszustwo jest
bardzo ukryte dla prawdy, a potem nie ma pracy nad sobą. Trzeba się temu uważnie
przyjrzeć. Uważać na swoja postawę.
Sprawdzić w ilu % mówię prawdę.
- Praca nad sobą, budowanie siebie, rzeźbienie siebie, zmiana – to piękna twórczość,
magia tworzenia. Widzieć, czuć jak przychodzą siły i pokazują, że jest koniec drogi.
Kiedy popełniamy błędy w stosunku do siebie żyjąc w samooszustwie, to popełniamy
też błędy w stosunku do innych, bo dostrzegamy ich niepoprawnie, albo spychamy
problem, żeby był spokój. Przecież jak chcesz walczyć ze wszystkim to musisz o
wszystkim wiedzieć i wszystko po Bożemu załatwić. To jest dobra metoda w fazie
przygotowywania się, gdy nie jesteśmy mocni, spotykamy się i tu się budujemy,
potem zmieniamy się.
Jeśli jest pełne zaufanie do Góry, wtedy nie ma słabości, które w nas są, te
niedoskonałości, brak mocy nie ma żadnego znaczenia. Nie wstydzić się tego, co jest
w nas złe, bo za każdym razem idzie się do przodu i czuje się to prowadzenie.
Musicie o to prowadzenie zabiegać, żeby było aktywne i oczywiste – albo człowiek,
albo Bóg. Jak żyjecie relacjami z drugim człowiekiem i jego obecnością, Boga nie
dojrzycie, bo to ciągle praca z umysłem i przekonywanie się, że w drugim człowieku
jest Bóg. To wszystko takie proste – to czemu nie widać tych efektów?
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Przecież Wy macie się podnosić. Nie żyć drugim człowiekiem, nie przejmować
się, nie mówić bez potrzeby. Jakiekolwiek napięcie w świecie energetycznym
odcina od Ducha. Na razie tym największym napięciem są relacje z ludźmi i ich
obecność, wtedy nie czujemy Boga, bo o nim nie myślimy. Jak z tym wszystkim sobie
poradzicie, bo idąc ulicą tylko obserwujecie, wszystko jest fajne, kochanie podąża ku
miłości, to są inne stany, ale porównując je z poziomem fizycznym można dojść do
wniosku, że tam jest chłód, niepoprawność – Nie , jest po prostu inaczej.
Na poziomie Ducha Całości, kiedy On się budzi, relacja z drugim człowiekiem
jest zaskakująca. Nie ma znaczenia co robi (jeśli jest pozytywny). Zaczyna się czuć
to, co Jezus nazywał „Jestem”. Ważna jest tylko obecność drugiego człowieka – że
jest, byle tylko był poprawny, bo dwoje ludzi takich samych w pełni to odczuwa. On
jest, nie ma napięcia, coś co w świecie energetycznym jest… powiedzielibyśmy
nieprzyzwoite, bo tam nie ma energii, nie ma wspólnych myśli – a po co to komu?
Ten ktoś po prostu tu jest. To jest fantastyczne, zupełnie inaczej się to odbiera. My
tez siedzimy, skończymy gadać i dalej siedzimy tu. To jest bycie. Trzeba to odnaleźć
w sobie i powoli budząc się to zaczyna istnieć, tworzą się relacje, ale nagle te
związki, które były między tymi elementami co są, mogą być krzywo widziane i my
możemy się krzywo widzieć w tych relacjach, zaczyna się iluzja, taki narzucony wzór.
Dlatego odczuć to „Jestem”, utrzymać, posłużyć się obserwacją i naprawdę to
wszystko zaczyna inaczej wyglądać. Wtedy nie trzeba komuś tłumaczyć, że popełnił
błąd, jak nie chce. Jak ktoś nie pyta niczego się nie tłumaczy. Popatrz na życie
tego co poucza, tu rodzi się głód autorytetu, mocy i to jest przekleństwo na tej
drodze, może zatrzymać wszystko. Nie gada się! Obserwować, być, chyba, że ktoś
dojrzał do ostatniego rzędu w kinie, czy do jakiejś wyprawy w marzenia. Rozmowy
życzliwe, poprawne sa OK. Słuchamy kogoś, kogo uważamy za życzliwego w
stosunku do nas – a gdzie zdrowy rozsądek, gdzie czucie? Zaufać możemy tylko
Bogu. Człowiek jest niedoskonały, ma swoje nawet nie złośliwe, ale trudne chwile.
Drugi człowiek jest, ale słuchać własnego serca. Drugi człowiek może tylko cos
podpowiedzieć, na coś naprowadzić. To co tutaj się dzieje jest orientowane tylko na
to, by stać się Bogiem we własnej przestrzeni. Stańcie się bogami, wtedy staniecie
się cudem dla tych, którzy bogami jeszcze nie potrafią być. Zwracajmy uwagę na
własne niedoskonałości, bo złapiemy się na nie i będzie po nas. My mówimy o
budzeniu się w Duchu, a to inny sposób odbierania świata, znacznie wyższe kryteria.
Uwierzyć w to, że jest się bogiem i, że trzeba nim się stać, obudzić się w tych
parametrach.
Bóg nikogo nie pyta. Wie.
Im jesteśmy czystsi, tym jesteśmy lepsi, pokorniejsi w stosunku do drugiego
człowieka – i to jest tu ważne. Doznania mistyczne zostawmy na następny raz, bo
Góra powiedziała, że to, co jest, jest poprawne i jak się spotkamy następnym razem,
żeby to łapać, to będzie konkretna praca nad sobą, czyli wzrastanie, ustawianie
ścieżek losu i przeznaczenia (z elementami w czarnej kuli). Wszystko to jest widzenie
Ducha, a Duch podpowiada co i jak. Można wyciągnąć czarny element (z kuli) i
wstawić inny, jest zmiana. Niby paradoks, ale skoro to pokazują tzn. to jest
właściwa postawa, życie się zmienia.
Dzisiaj już wiemy i odczuwacie to na własnej skórze, że więzy krwi się nie
liczą, dlatego jesteśmy Świetlaną Rodziną. Odczuć, że tylko pomogło się komuś zejść,
że ktoś schodzi z wielkim dziedzictwem poprzednich wcieleń, wtedy łatwiej załapać
dystans. Ojciec jest tylko jeden, a my jesteśmy jedna brać. Pomagać, opiekować się
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to jest przyzwyczajanie się do tego, by później szło to w kierunku innych osób, ale te
osoby mają własne doświadczenie.
Ludzie sobie potrzebni grupują się: złodzieje ze złodziejami, szewcy z
szewcami itd. a my mamy wiązać się przez serca, bo w Duchu nie ma odległości, tu
nie trzeba na poziomie fizycznym się grupować, ale dopóki się nie jest mocnym, to
czemu nie. Jest to coś wspierającego, wspólne odczuwanie, świetlana rodzina, po
powrocie do domu jest łatwiej, można walczyć o swoje.
Tych, którzy niszczą innych prowadzi zło, a zło dokładnie wie jak uderzyć, bo
zna słabości atakowanego. Odniosą się do nieprzepracowanej moralności itd. Nie
dawać się niszczyć. Pamiętać o tym, że Bóg nami nie rządzi, a nad Boga nie ma
wyższego.
Nie dawać się niszczyć (nie mamy tak dużo czasu), by było nam ku wolności
bliżej, a moc, a nasze wsparcie duchowe po sercu dotłumaczanie pozwoli się wyrwać
(mówi Góra) choć nie mówimy, że nie stoczycie własnych bojów o te wolność (byle
nie jak nasi Ojcowie: „za wolność naszą i waszą”, a po śmierci dzieciom się odbiera w
techniczny, nowocywilizacyjny systemowy sposób).
Modlitwa:
Macie prawo do wyrażania swoich opinii, a tego nie robicie, ale mówimy o
poprawności widzenia czegoś i mówimy o tym, że wyrażanie opinii nie musi być
słowne. Wyrażamy opinie o tym, jak świat powinien wyglądać, swoją wewnętrzną
motywacją. Nie opieramy się na innych, nie oszukujemy innych tylko słowem, chyba,
że jest to kwestia naprowadzenia kogoś szukającego drogi, a nie kto w swoim
wyborze już tkwi. Znowu odniesienie do naszej postawy.
Pokazują: jeden leczy chorego, a przed nim wór pieniędzy, drugi klęczy przed chorym
jakby chciał podziękować za to, że może działać. On chciał, by przez chorego było
więcej światła i tak to poprawnie odczuł, że zniknął jako człowiek, odnalazł się w
Bogu, świat całkowicie o nim zapomniał, został wymazany z rejestru żywych.
Podpowiedź: jeśli ktoś nagle, w wewnętrznym uświęceniu osiągnie całkowicie
swój cel i się obudzi, on zniknie, bo tu nie pasuje.
- Odradza się prawdziwe chrześcijaństwo. Nie bali się niczego, nie wyrzekali się swej
wiary i szli na arenę, choć Bóg by powiedział: wyrzeknij się, bo nie jest ważne co na
czole, ale jakim się jest człowiekiem w sercu. Nie wyrzekali się wiary i szli na arenę,
bo zło było tak silne, że pętało im umysł. Chrześcijaństwo ma tyle imion ile
wyznawców, czyli tych którzy chcą być bogami. Chrześcijaństwo to światło, jest
pejzażem Nowego.
Pejzaż ma to do siebie, że się go obserwuje, nie wchodzi w relacje z elementami.
My nastawieni jesteśmy na branie, a trzeba zacząć bezinteresownie dawać.
Po to zostaliśmy stworzeni, by siać Ład Boży, gdy to odczujemy i zechcemy,
gdy stanie się to naszą naturą, wtedy światło przez nas popłynie i wtedy odkryjemy,
że dawanie jest cudem, jest naszym celem.
Stań się Światłem, stań się jako Jezus. Odczuj to i ono pokaże co zrobić, żeby
było dobrze. Niech promieniuje z was i pokazuje jak wprowadzać Ład Boży, by było
wszystkim lepiej.
Światło podpowie wam jak rozwiązać życiowe problemy, jakie kroki podjąć.
- Dopóki mamy nogi, będziemy się potykać, Duch nie ma nóg
- Widząc innych ludzi mamy być totalnie wyłączeni od energii płynących od nich.
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Możemy tylko obserwować, znika napięcie energetyczne (każdy niesie swój krzyż,
nie bierzemy tego krzyża na siebie, to jego krzyż)
- Posługujcie się Światłem, wybielajcie ten świat, niech stanie się on
krystalicznie czysty”
- Wszystko czego nas uczą, to być Światłem, dojść do poziomu w którym obudzimy
własnego Ducha, a On jest Światłem, bo jest czysty. Tak zrobił Jezus.
- Obraz, pejzaż, obserwacja – to język duchowy.
- Nie dać się złapać w pułapke cudzej wizji.
- Stańcie się wolni od własnych przyzwyczajeń, bo to, co wynika z naszej postawy to
ciągle tą postawą jest. Każde przyzwyczajenie to nic łącząca nas z drugim
człowiekiem, z jego snem, jego wyobrażeniem o nas. Jest energetyczne, więc
ściąga w dół.
- Nie gubić w innych własnej drogi.
- Żeby rozświetlić ten świat, najpierw trzeba rozświetlić siebie, bo wtedy dopiero
poprawnie widzimy, bo zrywamy więzi z innymi, ich snami, życiem.
- Działanie Jezusa- On był Światłem, dotykał, Światło wchodziło i zmieniało to po
swojemu, wykorzystując od razu całą jego energetyczną czy duchową moc.
----- koniec ---- Nadchodzi okres świąteczny – tworzenia i bycia. Nastaje czas naszej pracy.
- Ciało to nie my, my tylko w nim jesteśmy. Jak uzdrawiamy siebie, to nie
uzdrawiamy ciała. Trzeba o nie zadbać, jest to oddzielna, samoświadoma część nas.
Patrz Warsztaty Rusinowice str 724
Regeneracja fizjologiczna, to rozświetlanie jądra komórki, biomechaniczna – to
ćwiczenia.
- Przyszedł czas na porządki (poustawianie wszystkiego w rodzinach) nadchodzi
okres świąteczny, tworzenia i bycia.
- Sprężystość – patrz str 731.
- Żywność modyfikowana- nie zmienimy tego, to poziom fizyczny.
- Zadanie Zbyszka: to ludzi odblokować i umożliwić im widzenie, słyszenie i
wiedzenie, a oni już będą ściągać informacje w poszczególnych działach (z tego co
kogo interesuje)
- Góra – wszystko to, co jest, to jest Bóg, czy Bóg Twórca, czy Bóg Stwórca to Siły
Wyższe, my tylko sprawdzamy z jakiego poziomu idzie info. Można to sprawdzić na
skali głębi lub na poziomach Ziemi, a jako istota nie ma znaczenia.
- Ludzie w sobie, w doświadczeniu się różnią i teraz uruchamiając moc odnosimy się
do czegoś, co najmocniej nas kiedyś budowało. To co jednego wzmacnia, dla
innego nie musi być dobre. To wynika z tego, cośmy przeżyli, a o tym nie
pamiętamy, to zostało w nas zapisane (doświadczenia innych wcieleń) dlatego
nigdy nie możemy ujednolicać wszystkiego.
- Każdy drga we własnym rytmie.
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WARSZAWA:
„Praca nad sobą dzieli się na dwa etapy:
pierwszy – to przygotowanie się do pracy właściwej czyli obrabianie wszystkiego w
sobie, czyli ustawianie tego, co i tak w człowieku jest (co i tak poprawnie we mnie
funkcjonowało, nagle coraz wyraźniej zaczynam wykorzystywać i poprawiłem się z
10% na 30% i czuję zmiany – to czemu Pan mówi, że nie ma pracy nad sobą?
Bo na razie to było tylko i wyłącznie poprawianie tego, co było. To też praca nad
sobą, ale wartości nowe daje praca dopiero od 50% w górę czyli kiedy mówimy
komuś, że nie ma włożonej pracy, to tylko przypominamy, że na razie to zaczyna
poprawnie funkcjonować tak, jak powinien to robić od dziecka (tylko się pogubił). Nie
ma dodatkowej pracy. Jak nie będzie, to modlić się tylko, żeby nie było minusa w
tym życiu, bo inaczej wróci i to w gorsze miejsce niż był. Jak nie nadbuduje nowej
wartości, urodzi się w tym samym wymiarze. Jak doda, wykona pracę nad sobą,
dopiero ma szansę na wyjście, ale trzeba sprawdzić jakie to będą wartości do
przekroczenia na wyższy poziom.
Jak dotychczas tylko parę takich samych osób dodało nową wartość, ale to
jest ich wybór. Niektórzy już te swoje mają tak niezłe, że po ustawieniu wszystko
dobrze leci, ale u wielu osób jest przygotówka, instrukcja, bo ciągle egoizm, ciągle
wyrachowanie. To kraina dokonywania wyborów. Mówiąc o tym, mówimy jak
naprawdę rzeczywistość wygląda. Musimy mówić prawdę, żeby się stąd wydostać.
UFO – wszędzie robią to samo, zaniżają poziom wibracji fal mózgowych i blokują
całkowite wejście w świadomość. W ten sposób zamulają, ogłupiają człowieka.
Często wychodzą nam „WEJŚCIA” w badaniach. Ludzie się gubią, opętanie a wejście
oznacza to, że to robią ludzie żywi tu i teraz, a nie ze statków.
Wśród nas znajduje się trzecia forma życia, która nazywamy transformersami.
Wyposażeni są w aktywne kody, jednoczące ich z przestrzenią, przez co są pośród
was obecni częściowo, całkowicie lub „sokowo” (od zapachu krwi. Która nazywają
ludzkim sokiem), Dzięki którym poruszają się wśród nas niezauważalni,
wykorzystując was jako żywe marionetki. Wielu z nich potrafi przejąc energetyczna
kontrolę nad człowiekiem na wzór cielesnego opętania. Wytwarzany przez nich twór,
będący zmodulowaną energetyczna kopia ich istoty (jakby ich dusza, wytwarzaja to
technologicznie) wchodzi w obszar pola elektromagnetycznego głowy i wnika stąd w
struktury energetyczne ludzkiej istoty, wpływając zręcznie w ludzkie myśli ( a ci co
mówią, że UFO ich męczy, maja wszyscy bóle głowy). Tak opanowanych i podległych
im ludzi nazywamy zatrzaskami, gdyż podczas podłączania przylepy z człowiekiem
słychać fizycznie trzask podobny do łamania zapałki lub rozrywania suchego liścia.
Transformers to technika, przebranie, nowoczesna technologia z przyszłości, z której
korzysta wiele cywilizacji. Jedne sterują ładem na Planecie tworząc część
systemowych sił, inne zadowala sterowanie człowiekiem tzw. „życie po kablu” czyli
przez to „coś” jego życie lub korzystanie z ludzkich soków jak krew, część kwasów
żołądkowych, płyny wytwarzane w rdzeniu kręgowym czy nawet w gałce ocznej,
które małymi ilościami są tak poodparowywane przez ludzkie ciało, trafiając potem
do potrzebujących ich a starych obcych (młodzi jakby tego nie potrzebowali, innymi
słowy nie panują nad jakimiś procesami w przypadku swoich starych osobników, ale
to nie mógłby być człowiek starzejący się tylko jakby sztucznie utrzymywany, czemu
nie korzystają, mając taka technologię z substancji zastępczych, pierwiastki duchowe,
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energetyczne, które są w nas z tymi cząstkami idą tam. Jak wiemy. Komórka ma
swoją duszę, tak jak organ i ciało i to jest potrzebne). To oni są przyczyną 20%
chorób na tej Planecie i to oni, choć prowadzeni przez ciemność, zaplanowali
genetyczną i społeczna zmianę rodzaju ludzkiego. Zmiany, które maja doprowadzić
do ogólnego chaosu i całkowitego zniewolenia rodzaju ludzkiego przez System. Część
odczytywanych przez was podłączeń czy opętań dotyczy właśnie wejść przez
transformersów. By ułatwić sobie pracę, umieszczają w ciele ludzkim szereg
urządzeń, które sterują pracą mózgu i częścią organów, jak i odprowadzają
odparowywane soki w przestrzeń. Dotychczas tylko częściowo udawało się wam
dezaktywować ich pracę, ale już wkrótce dwoje ludzi z waszych szeregów będzie
potrafiło likwidować skutki tej inwazji całkowicie. Informacje na temat
transformersów, UFO i degradacji będą wam udostępniane etapami, stosownie do
siły biologicznej waszego DNA (jest ukryte życie w DNA. To co robił Jezus, to
uruchamiał Ogień Życia, a całe DNA znajduje się w przestrzeni, jak wchodzisz w
Nicość na poziomie Ducha masz dostęp do Całości) jedynego autonomicznego
centrum oporu dezaktywacji obecności transformersów czy pozostawionych przez
nich urządzeń. Biologiczne DNA wyposażone jest w funkcję dematerializacji
wszystkiego co nie jest wpisane w program fizycznej rekonstrukcji, a ponieważ jest
ono w was indukowane w wartościach podstawowych parametrów pierwotnego
człowieka już wkrótce będziecie mogli zetrzeć się z działaniem transformersów,
penetrującej was nanotechnologii jak i unieszkodliwiać promieniowanie
wygłuszających wasze funkcjonowanie nadajników, które są wszędzie rozstawione w
celu utrzymywania zaniżonego dla wewnętrznego i zewnętrznego, biologicznego
rejestru na tej Planecie”
„SANTORINIUM to środek jaki podaje się ludziom, by na poziomie fizycznym
(ale w płaszczu energetycznym) tak upośledzić funkcjonowanie mózgu, by
nieprawidłowo zachodziło szereg procesów psychicznych, zwłaszcza z grupy
wewnątrz objawieniowych –przez co człowiek ma stale zablokowane wewnętrzne
kanały informacyjne (trzon duchowy itd.) którymi sa przekazywane dane. Słowo,
obraz, czucie istnieje między wszystkimi częściami ludzkiej istoty. Gdy mówimy
wszystkimi, mamy na myśli wszystkie znane wam struktury podstawowe od DNA i
komórki począwszy, a na Duchu i Bogu skończywszy. Pierwotnie wewnętrzne kanały
informacyjne, zgrupowane w tzw. trzonie duchowym pozwalały człowiekowi odnaleźć
się w wielu wymiarach Rzeczywistości i przyjmować postawę zgodną z dyrektywa
najbardziej aktywnej cząstki w człowieku. Gdy był nią Duch, człowiek kroczył zgodnie
z podpowiedzią głosu wewnętrznego, gdy dominowała Dusza, prowadziło ją
przeczucie, bądź sztywne normy praw ludzkiej społeczności, a gdy przewodziła
fizyczność, człowiekiem takim rządził instynkt przetrwania i dominacji. Należy tu
dodać, że poziom fizyczny nie odnosi się do poziomu człowieka
prymitywnego, ledwie kształtującego swoje miejsce na tej Ziemi, ale
dotyczy ludzkiej postawy wobec świata i bliźnich, która z inteligencją nie
ma nic wspólnego, nią bowiem posługują się wszystkie człony istoty
ludzkiej, a jest ona niczym innym tylko biegłością w kodowaniu informacji
i jej umiejętnym wykorzystaniu. Pierwotnie inteligencja działała w tle i była
narzędziem modyfikującym dane w trzonie duchowym. Gdy ludzkie pasma duchowe i
Boskie zostały odcięte lub zawężone, dominację nad istota ludzka przejął umysł,
który potrafi korzystać wyłącznie z tzw. informacji martwych czyli dostarczonych do
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mózgu w formie nauki. Zanikł w ten sposób duchowy dar jasnowidzenia i człowiek
został wydany na łup tego świata. Głuchy, ślepy, mało czujący i wiedzący,
gloryfikowany w moralności i ignorancji zamknął swe pojmowanie wokół ludzkich
spraw i skutecznie przestał dostrzegać to, co jest życiem w świecie energetycznym.
By móc odwrócić tu proces, musiałyby podjąć wysiłek walki o siebie, na co w tej
chwili go nie stać. Hołubi więc System i bawi się nawet wtedy, gdy sąsiad umiera z
głodu lub gdy innego się morduje. Tak antyludzka postawa doprowadza do
degradacji, przez co istota ludzka wydana jest na żer istot i sił, które rządzą się
innymi prawami.
Santorinium to także metoda, która doprowadza do wytwarzania przez mózg
wyżej wymienionych substancji. Wystarczy dostarczyć do organizmu pewne
substancje pochodzenia zwierzęcego lub trucizny roślinne i poddać mu z
napromieniowaną np. wibracją powstałą podczas sytuacji stresowej, a wydzielone
santorinium metodą fizyczną, nie chemiczną, dzieląc człowieka na istotę fizyczną i
duchową zamyka całokształt życia na najwyższym poziomie (ludzie instynktownie to
czują; to nafaszerowane sterydami mięso - to ukryte zło, a my to jemy).
Przepromieniowywanie jedzenia i wibrowanie w kanale Bratnim
skutecznie niszczy santorinium, pozwalając istocie ludzkiej mieć otwarte trzecie
oko i posługiwać się względnie swobodnie własnym polem biologicznym czy
energetycznym. Jest to jednak dopiero pierwszy, poważny krok ku wolności.
Drugim jest zapanowanie nad ciałem fizycznym (i tego właśnie nas uczą) co bez
udziału Ducha, otwartego kanału Niebiańskiego (19,33) jest niemożliwe. Trzeci krok
ku wolności zwany Drogą Krzyżową, może wykonać ten, co zasiadł na tronie w
Mieście Zwycięstwa – czyli czysty Ludzki Duch przejawiony w materii. Jest to jednak
zadanie ponad siły tego świata i by tak się stało, zstąpili Bogowie, którzy zmienia cały
energetyczny obraz ziemi, tak po stronie fizycznej jak i energetycznej. A i nawet Oni
maja swoje ograniczenia, dlatego zeszli wespół i wespół odejdą po dokonaniu tego
co zamierzyli.
Gdyby uznać, że santorinium stanowi 30% -we zwężenie ludzkiej świadomości,
kod karmiczny 40%-we, to przy przymknięciu tylko 5% potencjału ludzkiego, DNA
należałoby przypisać wartość kolejnych 30%. W ten sposób na konto obcych
przypada 90% działań blokujących istotę ludzką z poziomu fizyczności i 10% z
poziomu pól energetycznych, podczas gdy w przypadku agresji istot sił
niematerialnych, zwanych przez was ciemnością, proporcje są odwrócone (czyli 90%
atak energetyczny, a 10% poziom fizyczny, albo z poziomu energetycznego co na
poziomie fizycznym uruchamiają – no i jesteśmy w kropce)”.
MÓZG jest organem, który jest jakby stacją, w której są programowane
pasma energetyczne i takie cząstki, których my nie widzimy, a które są stricte
cząstkami materialnymi. Są twardsze od najtwardszej stali i cały czas nas wykrywają.
Wyglądają jak malutkie kuleczki, ale są bardzo rzadkie. Może je jednak mózg tworzyć
tylko w specyficznych układach. Jeśli u jakiegoś człowieka takie cos powstanie,
potężny tali łańcuch energetyczny, który je wytworzy, człowiek może materializować.
Jak tego jest malutko to i tak może nieźle wpływać na swoją przestrzeń. Tam gdzie
są jakiekolwiek bloki energetyczne, jak pojawiają się te cząstki – one jakby zawiązują
wszystko i torują drogę waszym falom, tak działa ten mechanizm. Zło czy dobro nie
ma tu znaczenia, jest to energetyka. Jak ktoś silnie pracuje, skupia się nad pewnymi
rzeczami, tworzy te cząstki i one są podstawa działania cudów, ale one też, jak je
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osiągniemy doprowadzają do tego, że nieźle panujemy nad przestrzenią, czyli
osiągamy nasze cele.
Przeszłość nie istnieje, przyszłość sama się tworzy, a doświadcza się
istnienia cudu tu i teraz.
Wszystko działa i Ty wiesz, czujesz, kiedy będziesz musiał reagować, wiesz jakie
obciążenie przyjdzie jutro, wszystko samo się toczy, człowiek tylko czuje.
PUSTA PRZESTRZEŃ jest zwarta w człowieku i stanowi jego drogę do Nieba. Gdy
wszystko co doświadczone (więc kończy się stan napięcia) zostaje oddane, człowiek
jest w stanie stać się nikim i niczym i przez to zjednoczy się z całością. Dopóki jest
choć jedna cząstka energetyczna, jedna scena przeszłości wiąże go i jego
świadomość ze światem, dotąd nie będzie on w stanie odczuć tego, co poza tym
wszystkim w Pustce istnieje (my tu opisujemy stan na co dzień), co jest spełnianiem
się, jest totalnym zapisem i choć wtedy możesz i chcesz jeść i tort i to ty sam
decydujesz. Nie ma w Tobie przymusu, nie ma w Tobie napięcia, jest totalna wolność
(nic do robienia, nowy hart, nowy człowiek z którym mogę czegoś doświadczyć,
idealnie wiem co i jak ma wyglądać). Pusta przestrzeń, aby się odzwierciedliła w
Całości tu i teraz, wszystko musi być odrzucone (bo nic Cię nie wykorzysta, nie
będzie tobą prowadzić, żaden człowiek nie ma na ciebie wpływu), by rozpostarte
skrzydła Ducha ujrzały w locie jeden punkt skupienia, który jest wszystkim (jak
wszystkiego doświadczyłeś i nic nie potrzebujesz – co zostaje? TY) Skoro odnajdziesz
tylko siebie, zaczniesz czuć, że poza Tobą istnieje PozaPozostałość, PozaPrzestrzeń,
PozaRzeczywistość i wtedy bez problemu możesz wchodzić w co chcesz, zachowując
siebie, nie wyprzedając siebie, a na poziomie Duszy nie tracąc godności. Tylko on,
ten punkt skupienia na znaczenie, nic więcej, bo ten, kto do niego dotrze, ten zejdzie
na najniższy poziom budowy Całości, gdzie wszystko zawarło się w sobie i siebie
stanowi (na poziomie duchowym jest to Biały Kryształ, na naszym poziomie jesteś Ty
i Pozostałość i jest cud, którego nie można ruszyć). Możesz tworzyć więc wszystko co
dla ciebie istotne, także samego siebie, a odnajdziesz dom, za którego oknami jest
Pozostałość, zyskując w ten sposób możliwość jej dowolnego kształtowania. Ale
pamiętajcie, że siebie można odrzucić na końcu w tym (czy wejść w punkt
skupienia), tylko wtedy gdy wszystkie pragnienia zgasły, a nie zgasną dopóki nie
wejdziesz w doświadczenie (czy to doświadczysz na poziomie fizycznym, czy
energetycznym nie ma żadnego znaczenia). Jednak szacunek dla doświadczeń innych
nie pozwoli ci ustawiać ich Pozostałości pod siebie, gdyż byłoby to równoznaczne z
wymazaniem ich drogi poznania przez ból i cierpienie. A ten, kto Pozostałość odczuje,
ten pojmie, że wszystko niej zawarte ma sens i trwałość swojego istnienia (to z
poziomu umysłu nie jest do osiągnięcia, to jest stan duchowy, który może trwać tu i
teraz). My tylko podpowiadamy tym  co będzie waszym udziałem jak istota ludzka
będzie poprawnie funkcjonować tu i teraz.
Pustka jest wszystkim, co ma i czego na najwyższym poziomie potrafi odczuć
ludzki Duch.
Tę definicje mocy ma zawartą i Dusza, nie tylko w doświadczeniu wewnętrznej
drogi, ale i sprawczym poznaniu jutra. Tylko, że poziom duszebny jest nieco inny.
Tak jak na poziomie Ducha jest lęk, na poziomie Duszy strach (i to cię
trzepie), a na poziomie fizycznym to uciekające nogi. Ten bowiem, co porzuci
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przeszłość w wiązaniu energetycznym i otworzy swe oko opatrzności w jutrze, ten
zacznie tworzyć nowa wartość całą mocą swej energetycznej istoty. Gdy punkt
skupienia świadomości w Całości zostanie zawarty w przyszłości, w jutrze, w
marzeniu, moc tam właśnie się obudzi tworząc to, co człowiek na ekranie twórczego
myślenia wyświetla. Lecz wystarczy choć na chwile zejść w przeszłość, choć na
chwilę umieścić punkt skupienia świadomości (cała uwaga ze wszystkim, z odbiorem,
z posyłaniem) w przeszłości, a więc całe swoje życie na powrót tam umieścić, albo
oglądać i otwierać czyli podeszłej sytuacji, a to ona (ta odeszła sytuacja) nie
człowiek, zagra pierwsze skrzypce. Trenujcie siebie tak, jakbyście musieli nie tylko
myśli i marzenia przenieść do świata przyszłości, ale i samych siebie, cała swoją
fizyczność, jakbyście dosłownie zostali wymazani z kart przeszłości, a będąc
wewnętrznie nieobecnymi tu i teraz obserwowali tylko to, jak wasze ciało w dniu
jutrzejszym buduje to, co jest waszym marzeniem. Pozwoli to wam raz na zawsze
odciąć się od niebezpiecznych energii z przeszłości i zapanować nad energiami w
przestrzeni tu i teraz, bowiem zewnętrzną obecność będą kształtować parametry
jutra wynoszące waszą moc na wyżyny swej doskonałości. W ten sposób zabijacie
też - jak się odcinacie od tego – ciało mizogeniczne. Nawet jak ktoś ma większą moc,
was nie ma w przeszłości, nie może nic zrobić, bo tu i teraz dla niego wasze nie
istnieje (bo dla niego istnieje tylko przyszłość, żeby cię załatwić, żebyś robiła to, co
ten ktoś chce, a ty masz już swoje jutro i nie ma wejścia w ciebie, jak by było
wejście energetyczne to byś się trząsł). Pamiętajcie, że na przeszłość nie macie już
wpływu, bo ona się w Całości zapisała (można odtwarzać i się męczyć - tylko po co?).
Tu i teraz o zapis walczycie, ale jutro jest otwartą księgą, która zapisze ten, kto
przeniósł do niej punkt skupienia całego siebie. Dostrzeżcie tę prawidłowość w pracy
waszego fizycznego mózgu, która niewiele ma wspólnego z twórczością i potęgą, gdy
żyje czymś, co jest martwe, choćby to było czasem w radości (wspomnienia trudnych
sytuacji rodzinnych – nie byliśmy wtedy twórczy). Człowiek zamknięty w analizie
przeszłości, mający punkt skupienia życia umieszczony we wczoraj, korzysta zaledwie
z trzech z 9% swego twórczego potencjału, jaki w pracy mózgu zostaje wyrażony ta
samą wartością. Żyjąc marzeniami człowiek uruchamia swój potencjał w 30%-40% a
przeniósłszy jeszcze jeden punkt skupienia uwagi – a wiec całego siebie do
przyszłości czyli życia, uruchamia do 100% aktywności mózgu. I choć pozornie nie
zatraca go w analizie tysiąca rzeczy, choć nie traci czasu na naukowe i
egzystencjalne rozważania, to właśnie dopiero tam, w lotności myśli wpływa na
Całość, całą swoja mocą i to uruchamiając znacznie korzystniejsze dla siebie ścieżki
losu. Gdy uda wam się ta sztuka, gdy wypraktykujecie jak prosto i bez obciążeń
tworzyć nowe wartości, będziecie mogli spijać nektar swoich twórczości tu i teraz,
niemal się w tym zatracając, przy zostawionym punkcie skupienia w przyszłości. Tu i
teraz będzie epilogiem, przyszłość narracją, tu i teraz doświadczycie tego, co Duch
swoją mocą stworzył dla waszej radości. Nie oszukujcie się jednak twierdząc, że
żyjecie marzeniami, gdy uruchamiacie martwa wyobraźnię życzeń, a nie żywą
twórczość absolutnie pewnego siebie Ducha (wchodzimy tam w poziomie duchowym
zachowując w sobie wysoka wibrację i wtedy obraz ukazuje się tylko taki, jak coś
może się zdarzyć, nie można ujrzeć tego, co się zdarzyć nie może. Wielu z was
twierdzi, jest o tym przekonanym, że żyje przyszłością na dodatek podaje, że ma
marzenia, niestety człowiek skoncentrowany na przeszłości nie uruchamia mocy w
marzeniach, a jedynie fantazjuje zapraszając do tańca własny ból niemocy. Taki
człowiek prędko się przekonuje, że niepotrzebnie traci czas na wypatrywanie cudów i,
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że lepsze wyniki daje już ciężka praca i podkręcanie fizycznej logiki i umysłowej
inteligencji. Dopiero całkowita emigracja w przyszłość uwalnia od kajdan fizycznych
ograniczeń pozwalając ewoluować Duchowi w obszarze poznania i mocy. Musi to
jednak być krok ostateczny (wszędzie mówią całkowitość, ostateczność, a nie iluzja,
że tak się stało). Gdy moc i życie człowieka są rozczłonkowane, może dojść do
zapaści, do starcia się z sobą kilku wariantów, z których każdy pochłonie część
ludzkiej mocy wiążąc sobą pewne obszary psychiki przez co rozdarty w sobie
człowiek czujący przecież duszą możliwość kroczenia różnymi ścieżkami zatraca się z
braku energetycznej równowagi pozwoli na to, by szarpały nim na przemian różne
rozwiązania dotyczące jego osoby i związków ze światem., jednego dnia będzie
podążał ścieżką jedności z kimś, drugiego dnia będzie kształtował nowy wzór, w
stary nie wierząc, a trzeciego odrzuci oba rozwiązania wchodząc w czarny krąg
rozpaczy.
Ostrzegamy więc, by fantazjowaniem nie tworzyć ścieżek, bo wejdziecie nie
tylko w iluzję, ale i popadniecie w energetyczny obłęd pozwalając emocjom i myślom
przejąć nad wami kontrolę. Punkt skupienia uwagi całości waszej istoty, przeniesienie
całości decyduje o sukcesie, a nie chwilowa gra pozorów, która swą niedoskonałością
może was pokonać. Wzorem Pustej Przestrzeni zniknijcie z radarów przeszłości,
zakotwiczcie się w Duchu Św. w świętej kreacji jutra, a odnajdziecie to, na czym
naprawdę wam zależy choć, zdając się na wolę Ducha i jego podpowiedź, czasem
będzie to coś, czego w ogóle nie braliście pod uwagę. A gdy tu i teraz poczujecie
radość z doświadczenia, będziecie mogli znać przeszłość i przyszłość w uśmiechu
człowieka spokojnie czytającego księgę o samym sobie. Tak uczynił Jezus i wielu Mu
podobnych i żaden źle na tym nie wyszedł (wiemy już – punkt skupienia uwagi,
punkt skupienia mocy, punkt skupienia życia to jest punkt skupienia całości istoty
ludzkiej i teraz decydujcie – tu i teraz, w przeszłości, przeszłość znacie, skupcie tam
uwagę, powtórka z rozrywki, skupcie tu i teraz – mało czasu na zmiany, przerzucicie
do przyszłości – wszystko się kształtuje.
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Warsztaty 31.03/01.04.2012 RUSINOWICE
- Nie ma dostępu do wiedzy, która została ukryta, więc sami to ściągamy (Zbyszek i
Przemek). Są już pierwsi wśród nas, którzy nieźle sobie z tym radzą. Niedługo
będziemy tworzyć wspólną księgę i będzie dostęp do naprawdę ciekawych informacji.
Zaczną się instrukcje na temat uprawy roślin, hodowli zwierząt. Najpierw musimy
zamknąć Moc. Moc już się objawiła, ale teraz trzeba się nauczyć tego jak Jezus, On
podporządkował sobie Moc, bo, wiadomo, że nawet Bóg-Twórca z Mocy wynika. Jest
pierwiastek męski i pierwiastek żeński, a Bóg powstał z Kobiety. Jezus
podporządkował sobie Moc. Teraz jest zamykanie takich różnych rzeczy, potrzeba na
to trochę czasu.
- Dusza, kiedy umiera, ocenia się, widzi to wszystko, co źle zrobiła, jest taki wstyd
przed obliczem Ojca, że Dusza sama na następne wcielenia nakłada sobie blokady,
by tego więcej nie robić. Planuje to życie wiedząc, że zostanie wszystko wymazane i
na wszelki wypadek jest tak uczciwa w tym stanie, stosuje drugi, trzeci i czwarty
poziom zabezpieczeń. Później jak coś tu nie idzie, to uderza własny poziom
zabezpieczeń tym życiu, żeby tylko „to” się nie stało. Dusza woli powtarzać lekcje i
cierpieć tu za życia niż odkręcać to po drugiej stronie, bo to bezmiar czasowy.
- To, co się dzieje, nie idzie od Boga tylko od nas, a Duch Ludzki jest najpotężniejszą
istotą, musi zaliczyć Stwórcę, Boga-Twórcę i kiedyś łączy się z Całością.
Kto się budzi w Duchu i powoli odczuwa Duszę, jest zupełnie inne odczucie
człowieka, jego dotyk, spojrzenie, ma inne znaczenie, obecność i Całość. Dusza
zajmuje się tylko istnieniem w różnych związkach i tylko tymi relacjami się zajmuje i
tymi związkami w przestrzeni. Totalna głupota, ale każdy z nas musiał to pozaliczać.
Sami sobie szkodzimy, chociaż wyraźnie są sygnały i słowa naprowadzające na to,
jak się zachować. Ten, kto się w Duchu budzi - łapie, że mówienie o prawdzie nie
jest atakiem energetycznym.
- Dostaliśmy skalę testową. Wszystko na temat Mocy zostało powiedziane.
Informacje przyszły. Teraz idą informacje, które mówią o tym, jak w życiu osiągnąć
cele. W życiu osiągamy cele jak umiemy posługiwać się Mocą. Jak wzrastamy (w złu
czy dobru) to jest to, co w scenach musimy przerobić czyli najsilniejsza technika
pomocnicza i wykorzystać tę moc do osiągania celów w życiu.
- Należy mówić prawdę, ale czasem trzeba coś nie dopowiedzieć by komuś nie
sprawić przykrości.
- To co teraz się dzieje, to masowe niewolnictwo. Nie widzimy tego, bo jesteśmy
tym od dziecka.
- Wiele skal jest niewyraźnych (nowe też) - bo to ma być w głowie.
- Osoby, przez które przechodzi ciemność (czarny kryształ), które są kanałem
przejściowym dla ciemności nie mogą przyjeżdżać na warsztaty dopóki tego z siebie
nie zmyją, a to wymaga pracy. Jak można obudzić się w Bogu - jeśli się drugiego
człowieka nie kocha.
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- Obojętnie jaka jest wojna, zawsze chodzi o Duszę. Ludzie zwracają uwagę na ciało,
bo ktoś został wyeliminowany - to ciało zostało wyeliminowane. Tak naprawdę
chodzi o zapis wszystkiego na poziomie energetycznym. Czy cierpisz na wojnie, czy
kibic pałą przyłoży to jest jedno i to samo  nienawiść.
- Logika – patrz Katowice 22 stycznia 2012 str. 710
- Logika to instynkt przetrwania - uzupełnienie do „logiki”
- Zło jest „dziadostwem”, które w jednym i drugim prawie pochłania i niszczy
wzrastających. Problem w tym, że zło opanowało 60 % przestrzeni np. u
Diabla i to zaczyna decydować o tym jak wygląda PTP, a tam było czysto i tak samo
ładnie. Te siły decydują o tym jak wygląda Bóg po drugiej stronie. Dlatego jest armia
ciemności, która bezwzględnie niszczy jednych i drugich. Zło jest tu i tu, tylko u nas
jest w 20 %. Piekło, jak się tam trafi, skąd nikt nie wychodzi, tam trafi zło z obu
światów.
- Idea jest w Bogu, Prawo jest już na poziomie Ducha i jest ponad poziomem
dokonywania wyborów, to jest stan ponad dobrem. Dobro nie istnieje, to jest tylko
właściwe dokonywanie wyborów. Na poziomie Ducha nie dokonujemy wyborów, ty
sam jesteś wyborem, decyzja – koniec, nie ma wyborów, czuje się, co jest właściwe.
Jak zaczniemy właściwie posługiwać się Mocą, także pod kątem przyszłości, to
zaczynamy powoli czuć jak funkcjonuje Duch, czuje się co jest właściwe.
- Sceny, stany trzeba zostawić i nauczyć się być, potem istnieć. Być bez związku z
przestrzenią, bez związku z ludźmi, a później istnieć, jesteś już tą swoją poprawną
cząstką i od środka obserwujesz co cię z kimś łączy i możesz to zmieniać.
Jesteś, tu musimy być w tym jesteś jako Duch, obserwujesz to bez angażowania
energii i sterujesz całością. To jest ogromny krok w osiąganiu celów i bycia we
właściwych relacjach z drugim człowiekiem. Tego się trzeba nauczyć, ale to potrafi
jedynie Duch. Dlatego my musimy się w Duchu obudzić i musimy się nauczyć
korzystać mocą z poziomu Ducha, według jego zasad, według tego jaki on jest. A jak
my jesteśmy trochę Duchowi, trochę Duszebni, to jesteśmy ciągle Duszebni, liczy się
najniższy poziom. Z życia korzysta się na tym poziomie, jaki jest w sobie
wypracowany, bo spada się nie wiedząc o tym i kupę rzeczy musi się znów
odbudować.
- Sprawdzać najniższy poziom albo poziom funkcjonowania egzystencjalnego, by
zobaczyć, że techniki pomocnicze są tylko i wyłącznie po to byśmy energetycznie nie
zwariowali, byśmy się przyzwyczajali do coraz pełniejszych zapisów.
- Jeśli do czegoś dążymy, to wszystko w nas musi być na to kierowane i człowiek jest
przeprogramowywany, trzeba tym żyć i powoli będą go przeprogramowywać. To jest
utwardzenie zapisu i każdy to może, wymaga to czasu, wymaga to zmian, ale trzeba
non stop ten stan utrzymać.
- Duch posługuje się obrazem i stanami, które są w obrazie zapisane, więc wszystko
to, co będziemy widzieć, przyjmujemy bez wahania, bo jak zaczniemy oceniać to
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znaczy, że Dusza próbuje swoje utrzymać, swoje status quo, a Ducha wypchać.
Trzeba tu zaufać Bogu, a Duch jest cząstką Boga, zaufać przekazowi. Pewność nie
istnieje dla Ducha to jest stan dla Duszy, aby wejść w doświadczenie duchowe.
- Budząc się w Duchu przyjmujemy bez zastrzeżeń to, co podpowiada, pozwalamy,
by Duch nas prowadził.
- Punkt skupienia mocy dotyczy posługiwania się Mocą Duchową.
Uzupełnienie do punktów skupienia patrz Rusinowice 4/5 luty 2012 str. 737:
Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie przestrzeni życiowej funkcjonujemy, im
wyższy tym większe osiąganie celów.
Sprawdzać, w jakiej przestrzeni są nasze cele, jaki poziom w Ciśnieniu Światłości
utrzymywać w sobie albo od utrzymywania jakiego poziomu zależy panowanie nad
daną przestrzenia życiową. Im wyżej jestem obudzony w Duchu i mocy tym mam
większy wpływ na swoją egzystencjonalną przestrzeń, na ciało egzystencjonalne, a
więc automatycznie panuję nad swoja przestrzenią. Poziom głębi pokazuje jaki
kontakt utrzymuje ze strona energetyczną i duchową życia przy otwartych oczach.
- Skala nr 25
Kiedy opanowana jest I przestrzeń fizyczna to żadna głębia nie istnieje tutaj, to
ciągła walka na poziomie fizycznym.
Przy przestrzeni II już moc światłości jest od 0-2 i pierwszy poziom głębi, jest
pierwsze wejście w świat energetyczny.
W przestrzeni V wszystkie cele w życiu jakie chcemy osiągać osiągamy.
Osiągamy te cele, które przyszliśmy zrealizować. Jak nie dane nam było, to gdy
będziemy chcieli je osiągnąć, to może nam nie wyjść, a poza tym na tym poziomie
czujemy do czego powinniśmy dążyć, a do czego nie.
Umysł analityczny – tu człowiek nie jest wybuchowy.
Umysł praktyczny – tu mamy do czynienia z człowiekiem totalnie spokojnym, jego
relacje między ludźmi nie porwą.
Przy poziomie theta (θ) nie może obudzić się w nas nic energetycznego, to wejście
w Miłosierdzie, drugi człowiek jest przez nas odczuwany jak brat, a wszystko co
przechodzi odbieramy od strony półpełnej szklanki, zawsze widzimy to, co jest dobre,
akcentujemy to i wzmagamy. W człowieku widzimy tylko to, co jest dobre, budzimy
człowieka samą swoją obecnością. Tu mowa cały czas o PWW czyli jacy jesteśmy na
drodze otwartego serca.
- Duch, kiedy się w nas budzi, żyje tylko i wyłącznie marzeniami. Punkt skupienia
uwagi, mocy i życia jest cały czas w przyszłości, a doświadcza się
wszystkiego tu i teraz. Przeszłość dla niego nie istnieje. My musimy się
doskonalić, nie mieć żadnych problemów drugim człowiekiem, człowiekiem więc nie
wchodzimy w relacje z nim, ani o nim nie myślimy. Myślimy o Całości. Na poziomie
Ducha z drugim człowiekiem jest czysta, szlachetna jedność. Dobrą wolą tego kogoś
jest to, że jest ze mną. Jedność musi być jednak odczuwana, a na poziomie Ducha,
to jest potrzebne, na poziomie Duszy te potrzeby ogniskujemy z kimś konkretnym.

784

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Duch rozumie – potrzeba jedności… i nagle wszyscy ludzie są tacy sami. Duch wie
czym jest potrzeba i nią się kieruje czyli człowiek jako temat znika. Patrzę,
co przynosi mi życie i wtedy Moc duchowa, która mi podlega, zaczyna działać,
wszystko się staje. Jest potrzeba  moc duchowa sprawi, by tak się stało.
- Przy Jaźni Czystej mamy 100 % osiągania wszystkich celów, nad ciałem panuje
totalnie Duch.
Na poziomie człowieka fizycznego sami musimy wszystko robić. Na poziomie Ducha
nie robimy praktycznie nic. Moc duchowa to jest narzędzie, wszystko przygotowuje,
przekazuje obrazem i wszystko to, co nam przekazuje musimy zrobić, włącza się
jasnowiedzenie i wszystko wiemy, nawet czujemy o jaką potrzebę chodzi. Wszystko
to jest korzystne choć może być bolesne. Nie bać się tego co przychodzi,
przyjdzie w całym swoim bogactwie form, na pewno będzie dużo korzystniejsze jak
się w to wejdzie niż to, jak się temu nie poddamy.
Zaakceptujmy te zasady, tę naukę, której udziela nam Duch, te sceny itd. to
przychodzi od naszego Ducha. Nie ma żadnego znaczenia Duch, Ojciec, Pra-Ojciec, to
jest nasza wewnętrzna nauka, a jak już przyjdzie, to róbmy to ( dorośnijmy do tego).
- Wielu by chciało „Bóg przychodzi i wszystko za nas zrobi”. Nie ma takiego
cudownego słowa. Tym cudownym słowem jest tylko jedno - wasze własne imię,
jak je odkryjecie, wszystko jest, a odkrywając je żaden się nie zhańbi, nie poniży do
tego, by drugi człowiek w jakiejkolwiek robocie go zastąpił, nie mówiąc bogu, hańba,
wstyd. Za osiągnięcia czegoś własnymi rękami jest ogromne zadowolenie, euforia.
- Jak umieszczam w przyszłości punkt skupienia uwagi, w przenośni to się
mówi życie marzeniami. Mamy takie trzy obszary :
• pierwszy tu i teraz, to czas dzisiejszy
• drugi – przeszłość, to nie istnieje
• trzeci - przyszłość - roboczo to nazywamy życiem marzeniami, zaczynamy
marzyć, a nie: mieć marzenia, tylko marzyć o tym jak będzie dobre itd.
Z poziomu Ducha można żyć marzeniami tylko wtedy, gdy te marzenia są zapisane,
gdy to naprawdę mieliśmy osiągnąć.
- Przeniesienie życia do przyszłości czyli Punkt Skupienia Życia – patrz Rusinowice 10,
11 marzec str. 765 oraz 737
Wszystko co jest wartościowe jest jutro, a to jutro było też wczoraj, więc
dzisiaj korzystam z efektów tego jutra, bo czas jest iluzyjny, on mnie tylko
przybliża do tego co jest. Jak to się uda człowiekowi robić, władcza się jaźń, a
jaźń jest w Duchu i on cały czas działa. Człowiek funkcjonuje w całym obszarze
przynajmniej w IV przestrzeni życiowej (sprawdzać).
Dzienniczek – tu jest podpowiedź co do zaradności życiowej, co do umiejętności
korzystania właśnie z atrybutów Ducha.
Powinność to jest to, co musisz robić, bo tak czujesz.
Pusta przestrzeń – patrz Rusinowice marzec str. 779
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- E. Monahan wykorzystała koncentrację, by się uzdrowić (sparaliżowana, uraz
kręgosłupa). Gdy obniża się częstotliwość fal mózgowych i włącza się Jaźń, ona czyli
Duch zaczyna sterować Duszą i ciałem i Duch potrafi dużo więcej naprawić.
Świadomie będąc tu i teraz, ten regeneracyjny stan można w sobie utrzymać.
Każdy może sprawdzać w ilu % ten regeneracyjny stan świadomie utrzymuje, jak nie
to mamy też modlitwę.
Martwa wyobraźnia życzeń – to: tak chcę, żeby było, tak ma być, ten ma mnie
słuchać itd., a najlepiej Bóg niech zejdzie i to zrobi. Tak być nie może. My mówimy o
stanie w radości, o tym co obserwujemy w obrazie, co się dzieje temu zaufamy i to
akceptujemy.
- Orkipium – dziwny stan duchowego pobudzenia, tu jakby jest wszystko
możliwe czyli jest to duchowy eksperyment, wszystkomożliwość, otwiera się
całokreacja.
Sprawdzać, na jakim poziomie działa owo Orkipium albo na jakim poz. wibracji ty
jesteś. Ono skupia punkt uwagi, mocy i życia w świętym lub całkowitym działaniu
(eksperymenty z przenoszeniem punktu skupienia – Rusinowice 10, 11 marzec str.
765-768). Kiedy całość naszej istoty jest w jutrze, tu fale mózgowe opadają, wibracja
się podnosi, jest panowanie nad całą przestrzenią, wzrasta gwałtownie zakres
osiągania celów, moc też wzrasta. No poz. fizycznym można tu ustalić za pomocą
poz.fal mózgowych.
- Będą aparaty (już pracują nad nimi ludzie), które maja pokazywać czy człowiek
jest uczciwy. Jest uczciwy jak działa w EJ na pewnym poziomie, to jest pewna
częstotliwość fal elektromagnetycznych. To mówi też jakim się jest człowiekiem, jak
jest doskonalszym to jest wyższa wibracja ( a od 9 włącza się dobro i uczciwość).
Aktywność ( fale mózgowe) mózgu – Rusinowice 10, 11.03 str 766.
- Teraz wejdziemy w doświadczenie, w te stany wibracyjne. To pozwoli nam
zrozumieć, że ciało fizyczne oddajemy ciału fizycznemu, Dusza zanika, nie ma jej
kiedy pozwalamy działać Duchowi i objawiamy się w tych pasmach. Nagle, jak u
Jezusa - Dusza przestała istnieć, ona stała się ciałem duchowym, ono przejęło
całkowicie kontrolę, z duszy został umysł jako program, narzędzie, dzięki któremu
świadomość kontrolowała ciało, to musi być umysł, to jest program nadrzędny nad
ciałem fizycznym, tyle tylko, że świadomość go sobie podporządkowała.
- Rytm ciała, rytm umysłu i harmonia duchowa wspólnie rezonują z wibracja
wszechświata. Mówimy o szamanizmie, o otwarciu się w stanach szczególnych na
Całość.
Wibracja – jest wartością stałą… patrz Rusinowice 10,11 marzec 2012 str 768
- Tutaj na skali 25 przy okazji podane są poziomy harmonii.
Nasze działanie – możemy sprawdzić , z jakiego poz. działamy, tu możemy odczytać
jako wartość w harmonii energetycznej i duchowej. Jak my się zestrajamy, rośnie
panowanie nad przestrzenią, budzą się wszystkie człony, wszystkie cele w życiu
osiągamy i jednocześnie jesteśmy stałym kanałem informacyjnym jak i kanałem,
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którym schodzi to, co jest u Góry w naszym prawie, te wartości są odpowiednio
podane.
Tu, gdzie jest harmonia, to wyżej są bloki, które mówią o tym jacy jesteśmy przy
danym poz. harmonii w %. Przełom jest przy 20 %.
- Wszystko o czym mówimy wiąże ( skala) się z pewną podpowiedzią, im doskonalsze
ciało fizyczne, energetyczne, i duchowe tym większy ładunek, większe zrozumienie
Całości na tych poszczególnych poziomach i możliwość zestrojenia we wspólnym
tańcu energetyczno – duchowym. To przekłada, to panowanie czy obudzenie się w
samym sobie, w panowaniu nad ciałem egzystencjonalnym.
Przestrzeń, wszystko co robiliśmy, relacje z ludźmi, to jest nasze ciało. Bóg
widzi to, co nasza istota zrobiła (obrazy malarza, jego twórczość). On patrzy na to,
cośmy w życiu zrobili, myśli, słowa, czyny, które są zapisane i nie tylko w tym życiu,
ale w całości naszej istoty, to jesteśmy my. Ciało egzystencjonalne to jesteśmy my i
tu trzeba zapanować, przynajmniej w tym życiu i dlatego mamy tutaj kilka poziomów.
- Możemy całą istotę na poziomie Duszy i Ducha określić pewnymi wartościami.
Nigdy nie wiemy w ilu % ktoś jest zły, w jakim celu to stosuje. Skale mówią o tym
jak człowiek funkcjonuje. Boimy się często sprawdzać jakie jest oddziaływanie
danego człowieka na nas i jak ten mechanizm funkcjonuje. Mamy skalę Upadku
Synów Bożych, Siania strachu, Kanibalizmu, ale podsumować to można na skali
Czarnego Kryształu (26 a). Tu odczytujemy od razu wartości jakie człowiek ma na
poziomie Duszy czy Istoty swojej całości, czy na poziomie Ducha osiąga. Skala
Czarnego Kryształu określa dokładnie wartość parametrów światła i ciemności. Na
skali 100 % określamy jaka jest wartość parametru.
Czarny Kryształ to aktywne przejście sił ciemności w człowieku. Może powstać
podczas opętania, podłączenia. Jak nie ma opętania i podłączenia tzn., że człowiek z
własnego wyboru chce, by ciemność przez niego działała, a więc ma ukryte intencje,
które sprawiają, że ciemność przez niego przemawia. Jak ciemność przez człowieka
przechodzi tzn., że Duch Ciemności go prowadzi i dzięki temu człowiek wpływa na
innych, oczarowuje ich, podłącza, podporządkowuje sobie. Powodem tego to albo
głód autorytetu czyli wywyższanie się, głód mocy, w tym jest podporządkowywanie
drugiego człowieka, czyli korzyść różnego rodzaju. Nie musi to być.
Tam, gdzie ktoś otwiera oczy, to ciemność stara się najbliższych ludzi opanować i
światło rodzące się w człowieku niszczyć (żona, maż, dzieci). Wykorzystują do tego
moralność, by załatwić tego człowieka.
Czarny Kryształ oznacza, że człowiek może być zły sam z siebie jak i równie dobrze
może być pod wpływem tych sił, niemniej oznacza to, że ciemność cały czas przez
niego działa, nawet jak śpi, jak ma wyłączona świadomość, cały czas ciemność idzie i
niszczy. Nawet 1 % to jest to zło, które aktywnie działa.
Niszczenie też dotyczy idei. Ideę niszczy się uderzając w tego, kto ideę szerzy. Ja
(Zbyszek) jestem kanałem (sami też tego się nauczyliście i zaczęliście robić to samo),
który przekazuje to, co jest w Mieście Orin, a czy przekazuje informację Jezus czy
inne Siły to nie ma znaczenia, bo to są nasi, którzy uczą nas, w jaki sposób obudzić
się w Duchu.
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10 % Czarnego Kryształu mówi o tym, że to komuś odpowiada z własnego
wyboru, to ciemność przez nich przechodząca naprawdę na nich wpływa i słabszych
od razu podporządkowuje , innych urabia i powoli drąży.
- Jezus wycierpiał przez te pogłoski, które o Nim szerzono, że uważa się za Mojżesza,
że wywyższa się nad innych, a On ludziom mył nogi, pokazywał, że jest odwrotnie.
Osoby z Czarnym Kryształem nigdy nie pójdą za Bogiem. Skale (24, 24a) wyglądają
okropnie, bo postacie, które tutaj są nieciekawie wyglądają. Czego się w tym boimy,
tego czym jesteśmy. Zawsze boimy się drugiego człowieka jeśli jesteśmy źli czy
komuś coś zrobiliśmy, bo zakładamy, że to samo potrafi. Jeśli w nas przeważa dobro,
nie boimy się drugiego człowieka, bo wiemy, że to samo jest w nim.
Skala Upadku Synów Bożych (24 a) – każdego sprawdzać według jego duchowej
pozycji.
- Parametr Świętego nic nie znaczy, bo to jest ledwie budzenie się w sobie,
niemniej już podpowiada, że ten zaczyna wiele rzeczy rozumieć i jest już pomocnym
dla słabszych energetycznie braci. Możemy też sprawdzić, jeśli ktoś jest na tym poz.,
jakim jest na poz. Syna Bożego lub Boga. W zależności od tego czy kto był
potężniejszy po tamtej stronie czy mniej potężny, to obowiązują go tu mniej lub
bardziej restrykcyjne formy oceniania. Nie możemy bowiem Syna Bożego po drugiej
stronie, który zszedł tu za przewiny, odczytać na tej skali tak samo jak
wzrastającego, to poziom pokochania i wybaczenia on może mieć taki sam, bo to jest
w nim zapięte, ale on i tak będzie wykorzystywał wyższe swoje wartości przeciwko
drugiemu człowiekowi. Zawsze tu sprawdzamy kim się jest i w tej wartości się
odczytujemy (parametry duszy są inne na skali poziomów duchowych i mocy ducha
całkiem inne – analogia)
- Jak wyjdzie u kogoś Czarny Kryształ trzeba sprawdzić poziom, by poznać
średnio zastosowane techniki (podpięcie pod przestrzenie, programowanie ludzi itd.).
Takie osoby, jeśli pojawią się na warsztatach będą rozbijać (rozwalać) grupy,
niszczyć. Dlatego Zbyszek wykasuje to tzn. ku ochronie tych, którzy chcą wzrastać.
Kto jest zły, jątrzy i niszczy to wszystko. Musi mówić prawdę czyli umożliwić tym,
którzy przychodzą, określenie całości warunków energetycznych, energetycznych
których się znajdują i które są tworzone przez inne osoby. Jeśli się pominie to
zagrożenie, to zostaną schwytani.
- Wszystko to, co robimy, wszystko, by było cudownie, to jest obudzenie Ducha
każdego was, ale wy musicie sami tę pracę włożyć. Jak wchodzi ciemność ze swoimi
kopytami jest źle (trzeba przejść stajnię, by dojść do drzwi, za którymi jest świat
duchowy), a ci faryzeusze zręcznie w tym przeszkadzają (kotwią, podpinają pod
różne przestrzenia itd.). Jak jest Czarny Kryształ zawsze można odczytać , na jakich
słabościach bazują ciemni, chyba, że to sługa szatana, to sam z siebie musi niszczyć
na każdym poziomie.
Ukryte zło – to zło, czyli to czego sam się człowiek w toku swoich wcieleń,
życiowych doświadczeń dorobił, to zwyrodnienie, zaprzeczenie ludzkiej wolności,
ludzkiego szczęścia i radości.

788

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Ciemność – mówi o zabarwieniu całości
Światło – właściwie dokonuje wyboru
Biel – człowiek ugruntowuje prawdę w sobie. W myśli, słowie i czynie stara się
naśladować Jezusa, nawet wtedy gdy mu się coś nie podoba, bo nie do końca to
rozumie, to czuje, że tak powinno być.
Patrz Rusinowice 10,11 marzec 2012 str. 760
Skala Upadek Synów Bożych ( 24a)
- W moralność ludzie wierzą, bo jest wygodna dla obłudników, co niszczą i
podporządkowują innych.
- Uwalający, jednego może uwalać (niszczyć) bardziej, innego mniej, bo jak ktoś mu
służy i się podporządkował, zawsze jest ochraniany, dba się o niego itd. i w
odpowiednich momentach kopie, żeby nie podskakiwał.
- Skala Czarny Kryształ może być odzwierciedlona na skali Upadku Synów Bożych.
Ta skala mówi o co chodzi z zabijaniem Chrystusa w człowieku,
zabieraniem mu wolności, radości i miłości, tego co jest czyste, duchowe i
prowadzi bezpośrednio do Boga.
- Odczyty parametrów wewnątrz (budynku) i na zewnątrz różniły się (podczas
warsztatów). Na zewnątrz odczyty nieciekawych parametrów były wyższe.
Modlitwa
Po modlitwie.
Wczoraj były dobre odczyty, choć nie powinny mieć miejsca (niektóre). Jak schodziła
wczoraj Piramida, to kazali pewna rzecz przyjąć, widać było jak ten mechanizm
działa.
Na poziomie macierzy przemiana tam idzie i jest związana z powołaniem i
przeznaczeniem. Powołanie jest jedno i jeśli ktoś ma przeznaczenie dopasowane do
powołania, zmiany szły tam w tym kierunku, zapisy. Jeśli ktoś kręci pomaganie
drugiemu człowiekowi, to tu, pod tym kątem jego moc od razu ustawiana, jeśli
powołaniowe zapisy były w macierzy. Jak ktoś miał uzdrawiać, robić to czy tamto,
automatycznie tu są spotęgowane linie i jakby się teraz sprowokowało to kanały
zejściowe, transformacyjne i kanały wejściowe, tam są ścieżki czyszczone. Gładko to
idzie, nie trzeba w napięciu czekać, robisz i to leci, takie ułatwienie.
- Kto stwierdził, że ma Czarny Kryształ, musi nad sobą popracować, to nie bierze się
z niczego, zweryfikować swoją postawę, sprawdzić zakłamanie wobec siebie. My
tworzymy iluzję, to tak jak w opętaniu, taki samoobłęd, kiedy nie jesteśmy stanie
siebie ocenić, widzimy to w krzywym zwierciadle zawsze będziemy się bronić. Wziąć
się do pracy.
Dusza potrafi, jak podejmiemy walkę, zmienić zapisy na poziomie Ducha, a jeśli nie ,
to oznacza, że nie ta droga.
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- Ezoteryka – idea jest słuszna, bo to działanie energiami, działania duchowe.
Mowa o mechanizmie, który niszczy ludzi. Każdy, co się styka z energią, styka się z
ludźmi, którzy są przez te energie obrabiani, uderzenie w ciało fizyczne czy w ciało
energetyczne czyli w Duszę i inne ataki.
Ludzie nie zdają sobie sprawy z czym się stykają, narażają się na bezpośredni atak,
na tzw. odwet. Ma tu miejsce wywyższanie się ponad samego siebie( jak i w
kościele).
- Dopóki nie odzyskamy parametrów, parametrów jakimi zeszliśmy, to nie
co mówić o pracy nad sobą. Musimy nadrobić to cośmy spaskudzili. Więc patrzmy
na siebie prawdziwie, ale jednocześnie w radości.
Radością i chęcią do walki jest samo odczytywanie tego jak jest, to potrafimy.
- Kto ma Czarny Kryształ niech nie przyjeżdża, bo to jest niebezpieczne,
rozszerzanie ciemnej zarazy.

jest

- Jak pokocham drugiego człowieka nie potrzebuję Hellingerwoskich ustawień.
- Obowiązuje nas uczciwość, właściwe patrzenie. Tu uczymy się uczciwości. Góra,
jak steruje człowiekiem, żeby ratować dusze to są kalectwa, schodzą specjalni ludzie,
którzy umierają na ich rękach, żeby ich czegoś nauczyć, to różna forma nauki.
Nauczmy się poprawnie na wszystko patrzeć, bo inaczej nie wejdziemy w czyste
energie. Jak zwrócimy uwagę na czystość to nagle dużo rzeczy jest widocznych, choć
motywy niby ukryte, to proste reakcje są widoczne.
- Uważać trzeba na to, że czasem ktoś narzuci swój odczyt, inni to pochwycą i
odczyty są błędne, uważać na to (szczególnie na wahadełkowaniu).
- Jak nie będziemy zwracać uwagi na duchowe szczegóły i mówić o nich, to się nie
rozwiniemy. Musimy się tego nauczyć, to jest wrażliwość. Jak będziemy rozwijać
wrażliwość i dostrzeganie szczegółów to pomoże to nam w rozwoju duchowym w
60% i więcej, więcej tym sensie, że będzie wszystko szybko poprawnie ustawione
(rozwój duchowy, moc, widzenie). Są tutaj metody, jak widać, dzięki którym można
obudzić się w wyższych pasmach. Istnieje coś takiego jak Prawo zmian (od ok. 2
lat) i przez Kartę Zmian mamy do tego dostęp.
Prawo Zmian tzn. obserwowanie jak to wszystko wygląda, jak to właściwie się toczy.
To jest związane z Prawem Zmian. Jeśli duchowo na to wszystko patrzę, na dodatek
jak coś w tym zrobię, naprawię, to gwałtownie w Duchu się obudzę, w poprawności
duchowej, a to jest znacznie potężniejsze niż poprawność energetyczna. Wrażliwość
na piękno sprawia, że człowiek jest w Duchu obudzony i ma zupełnie inne parametry,
inaczej postrzega świat. To jest element, dzięki któremu kotwi się jakby na linach w
tym cudownym świecie. Dzięki poprawnemu widzeniu naprawdę korzysta z Prawa
Zmian. To jest niby sztuczka techniczna, to jest odsłona, która umożliwia nam
odnalezienie się w tym co jest. Wiele więcej osiągnie się niż gdyby osiągało się przez
pracę, więc warto na te szczegóły zwracać uwagę.
- Wrażliwość duchowa mówi wprost o tym, że się budzisz w Duchu, że tu jesteś
obecny.
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- Jeden drugiemu musi pomagać w poprawnym widzeniu Całości, a naszym
chwilowym dążeniem jest obudzenie się w Duchu. Jak odnajdujemy przez te
przypadki i inne rzeczy tę poprawność, to automatycznie szybciej to się staje,
jesteśmy lepsi. Ważne by cały czas iść do przodu.
Są przemiany w świecie energetycznym, ale my nie powinniśmy już być energetyczni.
O wiele szybciej i więcej uzyskamy jeśli przesiądziemy się do szybszego pociągu czyli
skończymy z fizycznością, mówimy tu o brutalnej sile fizycznej, którą chcemy
wszystko zmienić. Ciał musi być zdrowe, silne, ale na poparcie tego, jacy jesteśmy
duchowo rozwinięci.
To samo tyczy energii. Na Aleje Zwycięstw będziemy wchodzić z poziomu
duchowego. Odrzucamy lekcje na poziomie fizycznym, na poz. energetycznym. Jeśli
damy drugiemu człowiekowi wolność (tu w głowie) i będziemy wiedzieć –dobrze, że z
nami jest, to załatwi problem energetyczny. Natomiast my od razu zaczniemy budzić
się na poziomie duchowym, czyli całą lekcje dotyczącą naszej przyszłości, odwagi itd.
zaczniemy od razu od poziomu duchowego, żeby to było szybsze i gwałtowniejsze,
czyli będziemy się przyzwyczajać do siebie takich, jakimi byliśmy.
Jak będziemy działać, to zaczniemy tak, jak uczyła nas Matka Boska, od ekranu,
na którym będziemy obserwować nie siebie tylko własnego Ducha, który będzie
pokazywał jacy my jesteśmy teraz, a jacy już jesteśmy duchowo przygotowani do
pewnych zmian, z czego nie korzystamy.
We wspólnej modlitwie każdy będzie miał własny obraz, bo co innego będzie
potrzebował przerobić, ktoś odwagę, inny co innego, niemniej wprowadzenie w ten
świat będzie wspólne.
Dlatego widzenie jest potrzebne, bo jest podstawą tego wszystkiego. Bez
widzenia nie ma pracy nad sobą. Modlitwa to będzie wspólny wkład w lekcję
praktyczną.
Jak nie pójdziemy intensywnie tą drogą to niewiele się w życiu zmieni, jak pójdziemy
to wszystko w życiu osiągniemy, bo życie wtedy wygląda inaczej. Każdy bowiem, jak
przyszedł z pewnymi zapisami to one są zawsze na wyrost ponad to, co jest
potrzebne, niektórzy mają zapis 3-krotnie przekraczający to wszystko, co jest
potrzebne do osiągnięcia celów przeznaczeniowych.
- Odwaga to jest stan, który paraliżuje przeciwności losu, to jest specyficzny układ
energetyczno-duchowy, który mobilizuje całego człowieka na wszystkich poziomach.
Kto ma 100 % odwagi, ten wie, co ma robić.
Odwaga prowadzi, nawet jak padnie, to postawa była najważniejsza. Nawet w
sytuacji, gdy postawicie się złu, będziecie wiedzieć, że dacie radę i to jest
najkorzystniejsze, a poza tym, odważny się nie boi niczego, czuje , że może zginąć,
ale zachowuje poprawność.
Wtedy nie ma lęku. Jeśli dzięki odwadze całkowicie skasuje się lęk, człowiek zupełnie
inaczej widzi świat, układa się sam z sobą, przyjmuje wszelkie założenia z Góry. To
specyficzny stan, dzięki któremu się odnajdujemy. Z odwagi dopiero kasuje się
lenistwo.
Przy naszym duchowym otwarciu z reguły człowiek taki nie boi się niczego. Trzeba
właściwie zrozumieć, wszystkiego doświadczyć ( pracy z łopatą też).
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Przy budzeniu duchowym, czujemy co poprawnie powinniśmy zrobić, po prostu
wszystko zaczyna wyglądać tak, jak trzeba. Może się też okazać, że nasze życie
trzeba zmienić. Mogliśmy mieć inne plany, ale okazuje się, że nasze życie trzeba
zmienić.
Jak w scenach pokażą, tak zrobić, iść tą drogą, bo będą problemy. Czasem się
poślizgnie na czymś, ale to tylko i wyłącznie nauka, rzecz, którą trzeba przerobić.
Jak człowiek nie sprzągł w sobie wszystkich elementów cała moc nie ruszyła, to była
pewna porażka, by w przyszłości nie było gorzej, wtedy to jest lekcja życia.
Człowiek odważny, czyli Rycerz, nie boi się, bo rozumie, że idzie na wojnę.
Lekcje odrabiamy cały czas, próby odnośnie tego, jacy jesteśmy też się zdarzają.
Musimy być na to przygotowani.
- To nie Bóg ma dla nas wszystko robić, to my dla Niego mamy zrobić coś
ze swoim życiem i z życiem innych, my mamy Mu dać, a nie On nam.
Natomiast ci, co zeszli do wspólnej roboty, czy z „tamtej” strony chętnie nam w tym
pomogą. Więc dopóki ktoś nie weźmie odpowiedzialności za siebie, nie weźmie
odpowiedzialności za innych, bez odwagi tego nie zrobi, bez pracowitości tego nie
zrobi. Dorosnąć do „zakutego łba” Rycerza Światłości.
Teraz będziemy walczyć o rycerstwo. Kończymy rozgrywki energetyczne i
przesiadamy się do wyższego pociągu, ale tutaj nie ma mowy o nieuczciwości. Na
uczciwość możemy sobie pozwolić dopiero wtedy, kiedy kochamy, współtworzymy i w
czym współuczestniczymy. Z uczciwością tworzy się dobro, a do tego trzeba zaliczyć
troskę, opiekę, dopiero potem budzi się miłość, odpowiedzialność i wtedy jak zaliczy
się odpowiedzialność – a bez odwagi nie można jej zaliczyć i bez pracowitości - wtedy
przychodzi rozumienie w doświadczeniu. Przy rozumieniu człowiek, istota ludzka
budzi się w samej sobie na takim poziomie na jakim się urodziło. Później możemy
dodawać wartości nowe, ale to Bóg widzi poprzez czyny. Trzeba będzie jeszcze dużo
wysiłku włożyć, by wypatrzeć obraz tego, cośmy dotychczas robili. Jak żyjemy iluzją
siebie, to nam się wydaje, że wszystko cośmy robili było właściwe. Nie jest u nas z
tym dobrze i jak się wzmocnimy, musimy to wszystko ponadrabiać, bo to co się
zapisze, dopiero będzie decydować o całości, Jak się wzmocnimy tak, że będziemy
niezniszczalni, wiele nadrobimy, idą zmiany ogromne, tak, że jak ktoś osiągnie
poziom duchowy, błyskawicznie nadrabia wszystko to, co było.
- Dzieci nie mają programowanego umysłu i mogą nam podpowiadać, ale potrafią
fantazjować.
- Słowo honoru jest na poziomie duchowym prawem, na poziomie ludzkim to
wyświechtana formuła, na poziomie duszy to moralne ograniczenie, bo wpędza w
konflikt wewnętrzny.
- To co moje tu  na poziomie duchowym jest nasze wspólne, jest jedność.
- Znacznie wzrosła tożsamość duchowa, jest odczucie z 10% do 30%, a podniesiemy
to do 50% wejściem w specyficzną scenę. W modlitwie będziemy zatracać
indywidualność z zachowaniem kodu wewnętrznego, który możemy nazwać też
imieniem. Nie będzie ciała tylko typowe świetlne pasma, które schodzą.
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Jest to obszar, który zaczyna się od wejścia w tę Rzeczywistość, nie ma wyjścia poza
tę Rzeczywistość.
Zbyszek stosuje klasyczna technikę podpięcia nas pod pewne działanie artefachiczne,
jak coś jeden osiągnie na poziomie pola morfogenicznego, przekazuje te info innym i
oni mogą z tego doświadczenia korzystać.
- Cały czas parametry rosną, w świecie duchowym nieźle się to dzieje, w świecie
energetycznym też właściwie niema blokad, można we wszystko wchodzić, dlatego
wskoczyło się na poz. dobrego i złego, natomiast ciało fizyczne ciągle jest przez nas
nie opanowane do końca, choć nieźle sobie radzimy. Wzrosną działania na kalectwo
(cukrzyca też kalectwo) na dniach.
- To co robimy miedzy sobą, to jest zwyczajne, przyjacielskie budzenie się,
odnajdywanie tożsamości na razie duchowej.
- Jest nieźle, ale to ma się przekuć na nasze odnalezienie się w życiu, ten rok jest
kluczowy. U ludzi istnieje przede wszystkim fizyczność, nie pojmują Duszy, Ducha i
trzeba przygotować nas dla nich, a to możemy zrobić jak wzrośniemy.
- Dzisiaj pierwszy raz odczujemy zejście Światła - czyli to, jak się schodziło w tych
pasmach.
Teraz, w teraźniejszości będziemy mogli poprzez Ducha, poprzez Wieczernik,
poprzez te sceny wchodzić w różne swoje pasma. W Duchu, w Bogu to istnieje. To,
czego my niby nie doświadczyliśmy i tak już się stało, te księgi są zapisane, ta nasza
dowolność to tylko nasz osobisty wybór, który i tak jest zapisany. Z poziomu Ducha
jest wejście do tego co jest i do tego co było.
- Tu się przyjeżdża by wzrastać. Nie wzrasta nikt, kto słucha tylko siebie i ciągle żyje
swoimi emocjami i myślami, nie otwiera się wtedy na Ducha, a Duch jest Duchem
Całości czyli otwieramy się na innych.
- Prosta sztuczka z poziomu umysłu pozwoli rozpoznać osoby, które chcą
pracować nad sobą i które tego nie chcą. Kto zacznie gadać o sobie, o swoich
problemach , nie chce nad sobą pracować, wykorzystuje innych by się promować,
chce odszukać, wykorzystać (święty biznes). Brać chwilę, ale jak przychodzi potrzeba
uzewnętrznienia się, jest źle, zaczyna działać fizyczny umysł.
- Jeśli potraficie zniknąć to tez potraficie odnaleźć się w Całości, a w Całości jesteście
także wy. Idąc do Boga musimy wszystko stracić.
Są modlitwy w których naprawdę giniesz, bo Cię nie ma, a potem odnajdujesz się w
Pozostałości i tam tez przy okazji jesteś.
Te pasma, w które wejdziemy dziś potwierdzają wspólne istnienie. Jest się jednym
pasmem, kilkoma, a jednoczesnie wszystkim, ja czy ty w pasmach które tu schodzą,
to jest wszystko jedno. Jak jakies pasmo spróbuje się akcentować, próbuje na siebie
zwrócić uwagę (nie mówiąc o wychodzeniu na swoje) to się odpina od Całości,
zamyka się w swoim świecie (zaskorupia). Jak schodzą wszystkie pasma w jedności i
przez pokore się tego uczymy, wtedy odczuwamy Całość. Jak mówię „Ja” to
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zamykam się w tym świecie, dokonuje pewnego wyboru. Jak ktoś jest zamknięty w
sobie, nie dostrzega innych , nie będzie poprawnie dostrzegał Całości.
Jak ktoś kreuje swoje – przypomnieć mu, że się gubi. Musimy się wspólnie
naprowadzać. Kto się obrazi  nie chce nad sobą pracować.
Nauczyć się móić „nie”, by nie być wykorzystywanym i nie słuchac tego , kto nie radzi
sobie z sobą. Można poświęcic czas w granicach rozsądku.
- Po modlitwie  ucza nas czegoś, co później w domu mamy przerabiać. Każdy od
dawna potrafi stosować zapory energetyczne, pracować nad własna energetyką –
praktycznie jest energetycznie niezniszczalny.
Wszystkie techniki od A do Z sa podane, a nikt tego nie stosuje (przyjechało się i
tylko pobyło)
- Tożsamość duchowa wreszcie zaczęła się w ludziach budzić, a ona powoli będzie
zmuszać nas do tego, byśmy się zmieniali, przypominać o tym kim i czym się jest, to
bardzo łatwo ten poziom osiągnąc, ale być czystym, to już jest „coś” (moje obrazy
świadczą o moich dokonaniach, a nie to że jestem malarzem)
- My się uczymy języka duchowego czyli obrazu, a w obrazie są takie stany,
które byśmy nazwali czyms na kształt uczucia, czucia, obecności w tych pasmach,
będziemy odkrywać druga stronę obrazu, to drugi człon (mówi Góra). Musimy się też
nauczyć tym posługiwać, jak obrazem, nawet przekłada się to na uzdrawianie, kiedy
ciało uzdrawianego jest Twoje. Z poziomu własności to twoje, a z poziomu Sił
Wyższych wszystko i tak jest w jednym. W domu to ćwiczyć. Dzięki temu zyska się
większe odczucie siebie i zwiążek z Całością. To co będzie się działo w modlitwie
może zaostrzyć przemianę
- Po modlitwie: do domu wracamy MY. Pierwszy raz uczą pewności. Pewność
polega na tym, że jak cos masz, to nie zastanawiasz się nad pewnością. Pierwszy raz
było otarcie się o pasma Boga pierwszego szeregu. W domu trenować i budzic się w
tym.
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Katowice 15 kwietnia 2012 :
To Dzień wielkiej Zmiany – pojawiła się Matka i zaczęła w tym wszystkim
uczestniczyć
- Zaczęło się sprawdzanie quantekiem - to urządzenie, które podaje energetykę
ludzkiego biopola. W tych opisach, trzeba mieć program komputerowyi wówczas
dokładnie wychodzi czy ktoś jest dobry czy zły. Sprawdzali Putina i innych i wyszło
dokładnie to, co nasze skale ujmują i quantek dokładnie o tym mówi, wystarczy
podać zdjęcie, albo obraz rzucić.
Okazało się, że ludzie od nas - którzy tworzą kanał Bratni - tam gdzie się pojawiają,
od razu ciemność znika, sprawdzali to. Trzy tygodnie te siły potrzebują, by to się
znowu wlało. A więc potwierdzono to, co tu idzie. Jest też taka osoba w Polsce, do
której się pisze i ona na tym urządzeniu sprawdza choroby. Ona pisze program
komputerowo do quanteka, który by to likwidował i cały czas to urządzenie wysyła to
promieniowanie. To jest to samo czego nas ostatnio uczą, kiedy działamy, to jeszcze
zostawiamy ten program. Węzeł energetyczny kiedyś to samo robił, ale
poniechaliśmy tego, a węzeł coś utrzymywał cały czas. Teraz jak się wkodowuje
program przy naszych działaniach, wiemy o co chodzi, utrzymuje się, to cały czas
działa (nie ważne na jakim poziomie), dokładnie tak jak to urządzenie. Idzie o tę
samą stawkę, ten sam mechanizm. Nas też sprawdzali jacy jesteśmy.
- Teraz zaczęła się praktyka. Jest to jeszcze nieporadne ponieważ ja sam (Zbyszek)
nie jestem jeszcze do tego przygotowany, sam będę w tym uczestniczył, odbierał
lekcje.
Trzeba się nauczyć pewnej rzeczy, Góra mówi o tożsamości.
Są trzy rodzaje tożsamości – fizyczna, duchowa, boska.
Fizyczna - to jest takie zagubienie, ten obraz przed lustrem czyli my.
Przecież zostaliśmy stworzeni przez Kogoś tam, nie wiadomo tylko, czy te promienie
były kiedykolwiek uruchomione, czy my wzrastając, dopiero do tego dążymy. Dlatego
można zawsze sprawdzić na jakim poziomie tożsamości się funkcjonuje. Jak ktoś jest
tylko scentrowany na tym świecie, to nie wiedząc o tym, on dowód tożsamości nosi
fizyczny, egzystencjonalny. Natomiast jak się szuka tożsamości duchowej, a więc
Orkipium jest tu na pewnym poziomie czyli panowanie nad przestrzeniami
egzystencjonalnymi, pewne potrzeby znikają, bo przecież wiele z nich jest
wdrukowanych, wtedy realizujemy tylko to, co chcemy realizować, to przy tożsamości
duchowej widać, że się otwieramy na tamten świat, to inne rozumienie. Już na tym
poz. powoli zanika świadomość, a włącza się czysta świadomość. Dlatego każdy
może sprawdzić na jakim poziomie tożsamości jest i wiadomo czy sobie radzi czy też
nie.
Sprawdzać % - w ilu % jestem w tożsamości fizycznej
w ilu % jestem w tożsamości duchowej
w ilu % jestem w tożsamości boskiej
Można określić też i zło na tym poziomie tożsamości, bo to zło też się jednoczy z
duchem (tamtej strony) w tamtym prawie (PTP). Roboczo przyjmuje się, że
tożsamość czyli jednoczące człowieka z tamtą stroną u nas jest po przeciwnej stronie
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czyli od zera do minusa a podobnymi wartościami co u nas. W ten sposób b. dużo
wiadomo o człowieku. Ta tożsamość wyznacza też poziom mocy, poziom otwarcia
przestrzeni duchowych w człowieku, poziom przepływu energii przez serce. Serce ma
się otwarte, ale można je otworzyć sztucznie, wtedy światło przez nie marnie
przepływa.
Średni poziom (u nas) otwarcia serca to 60 %, a średni przepływ to 1 %. To, co jest
najważniejsze to nie chodzi o to, by tu odnieść sukcesy, tylko o to, by się ratować. Te
dni są policzone. Chodzi o to, by czystym stąd wyjść i tu w ogóle nie wracać albo być
tak uzbrojonym, by cokolwiek tu się stało, żebyśmy byli tak mocni, aby nas nie
porwało w odmęty czarnych przestrzeni. Czarna przestrzeń to zło i PTP
wykorzystywane jest przez zło. Natomiast tamten świat i nasz świat jest tak samo
dobry. PBZ i Pan Ciemnego Horyzontu (PCH) to potężne dwie siły, które z
miłości wprowadzają korzystne zmiany u siebie i tu, ale 60 % tamtego świata
zostało pochłonięte przez zło. Dlatego Stwórcy, którzy przeszli na tamtą stronę,
w ten sposób działają tutaj, w tych obszarach, ale to jest zło. Kiedyś już
prowadziliśmy te eksperymenty, kiedy to uruchamialiśmy tylko na poziomie 6 EJ i EP
(przeciwną ) i okazało się, że łącząc je powstała EB (energia boska), bo ona
dopiero powstaje w Strumieniu. Więc jaką moc uzyskał Jezus, jak złączył się z
PCH w czystym prawie, prawie miłości. To było coś wspaniałego.
- Skale z Bogiem Ojcem trzeba umieć odczytywać. Skala, która mówi o ruchu
energii, musiała by być pisana w dwu kierunkach. Jak Bóg nas stworzył, to najpierw
stworzył naszą zarodź, czyli to co nazywamy Pra-Ojcem, potem Pra-Ojciec zaczął się
wyżynać, zostały dodane trzy części czyli Wolność, Radość i Miłość. Te trzy części
doprowadziły do tego, że ten „ktoś”, to Jego dziecko, musiało się przejawić w tej
Rzeczywistości, po to został stworzony DŚw. czyli wszystko to co Jest z określonym
rysem zmian, a w DŚw wyrżnął cały program Bóg-Twórca. Później Twórcy, którzy
koronują to, bo mają swoje jakby wesołe miasteczka, w których my się bawimy
doświadczając tego wszystkiego.
Ale jak my wzrastamy to też byśmy chcieli powiedzieć – najpierw korzystamy z mocy
Boga-Twórcy, potem DŚw, PBZ, to jest zmienna, którą wprowadza się po to, aby
Całość ratować i to jest spoza Miasta Rzeczywistości, to idzie od Boga.
Wzrastanie nasze jest nieco inne, tu gdzie jest DC (Duch Całości), to jest właśnie
Ojciec i Pra-Ojciec. Żeby ludzie załapali o co chodzi, to w tym kółku, gdzie jest ta
Całość, dodać te kółeczko – Ojciec i Pra-Ojciec. Ciekawostką jest to, że Ojciec czyli ta
Siła Wyższa ma dokładnie taki sam znak jak Bóg spoza Miasta Rz-ści, dokładnie Orin
cały wypełniony. Teraz, jak my sprawdzamy z jakiego poziomu działamy, to najpierw
leci fizyczność, energetyka, świadomość, czysta świadomość, duch, DC czyli Ojciec i
Pra-Ojciec i dopiero potem mamy wejście tak, jakbyśmy schodzili do DŚw i BogaTwórcy i tu jest przekroczenie na zewnątrz. Niektórzy się mylą w swoich działaniach i
sądzą, że jak osiągają działania na poz. Ojca czy Pra-Ojca to jest ono wyższe od tych
dwu Sił, nie, tak nie jest.
Dla Zbyszka jest wszystko tak oczywiste, że do głowy mu nie przyjdzie, że ktoś może
w takich podstawach popełniać błędy przy sprawdzaniu, że się tego nie rozumie i to
może mieszać w odczytach (to wyszło na wahadełkowaniu).

796

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Znak Boga-Twórcy – kiedy wychodzi się ponad poziom konfliktów czyli dobro już
na wyższych poz. nie istnieje, tam się realizuje idee, tam się realizuje plany, wtedy
dwie potężne Siły, które dbają o Całość, jednoczą się. Jak się poprawnie odczyta, nie
starcie Jezusa z Szatanem, ale starcie PBZ z PCH to nie jest to uścisk, w którym
jeden drugiego chce pokonać tylko to jest braterski uścisk, kiedy jeden drugiemu
pomaga. Na najwyższym poziomie zmian łączą się dwie energie i jak ludzie w to
wchodzą, w to doświadczenie, jest zawsze uchwyt ręki i ta druga siła uczy, nie
puszcza, wyszarpuje drugą rękę i nakłada tworząc znak (nieskończoności ?), wtedy
powstaje pełnia czyli na tym poziomie moc Boga – Twórcy i tak znak Omegi oznacza
i trzy koła, tak jak w Bibliotece Wiedzy łączą się i jest wejście w Istnienie. Jezus to
osiągnął. Dlatego mówili, że tych, którzy przychodzą do nas będziemy odprowadzać.
Nie ma żadnego znaczenia czy to człowiek czy siła, która opętuje, czy siła
demoniczna itd. , to wszystko trzeba ratować. To wszystko znieprawione, zagubione
istoty, które pochwyciło zło. Dlatego jak mówią o planecie I (na skali z Edenem), tam
jest kraina zawieszenia. Kto po nich zejdzie to umożliwia im wzrastanie, bo to
zagubieni ludzie. Systemy i inne rzeczy doprowadziły do tego, że ci ludzie, te istoty
na poz. duszy i ducha stworzyły chory system, ale tu ten system, dzięki któremu
można by było wszystko poznawać i tam, jak się schodzi, nagle temu komuś daje się
wybór, chce wzrastać w PTP, ale w czystym, gdzie jest miłość, gdzie pomaga się
temu, który jest niżej czy w PWW, daje się wybór. Wielu z nich doświadcza tego po
jednej i po drugiej stronie. Natomiast ci, co zdegradowali się totalnie, którzy są
prawdziwym złem, muszą to wypalać, są na planie „0” i nie wiadomo co z nimi
będzie. Strażnikiem tego jest istota, którą można nazwać Strażnikiem Potężnego
Więzienia. Te istoty są tak znieprawione, że nie potrafią funkcjonować w jednej i
drugiej przestrzeni, nie są w stanie. Im będzie przypisany świat tworzony przez
Xymiana, Świat dla odzyskanych.
Jak będziemy pracować nad sobą, kiedy się złączymy na poz. PBz i PCH, kiedy
powstanie Moc Boska, chociaż ona nie jest wyjściem poza Miasto Rz-ści, nagle patrzy
się z góry na Całość i płacze, płacze że ludzie nie rozumieją. Okazuje się, że to w co
my gramy – piekło/niebo na tamtych poziomach nie istnieje. Oni (Góra) są
zaskoczeni tym, że my cały czas się borykamy w ocenianie, konflikty, nie potrafimy
dokonać tego ostatecznego wyboru – jestem światłem i koniec
Przekazy z Góry są zdumiewające, inne przestrzenie, inne formy działania. Tam, jak
tylko coś jest niewłaściwe to kombinują jak mogą, żeby nadać temu inny charakter.
Jezus to odkrył i Góra mówi, że poszedł na łatwiznę. To jest pseudołatwiznę, bo tak
naprawdę „tam” istnieje cisza, jest tak dobrze, tak proste, siła tam działa, pojawia się
Matka.
Dzisiejszy dzień jest symboliczny, jest Dniem Wielkiej Zmiany, bo tak jak
Ojciec nas zaczął prowadzić, to wczoraj pojawiła się Matka i Matka zaczęła
w tym wszystkim uczestniczyć. Ona ma większą siłę działania.
- To, co jest najważniejsze dla nas, to jest odzyskanie tożsamości. Przeciętna
tożsamość fizyczna wynosi 97 %, a powinna „0”. Nie powinno się zwracać uwagi,
mówimy o tym przywiązaniu, o akcentowaniu, o życiu fizycznością, czyli jak mam
kupić jedzenie to mam, ale nie rozpaczam, że nie mam, gdzie kupić taniej itd., zapłać
parę groszy więcej bądź wolny od tego.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

797

Dlatego te pułapki są kartkami, punktami itd., to jest po to, by wiązać umysł, to
genialny wynalazek - pułapka, człowiek wyprzedaje się za grosze. Jak zastanowimy
się co się staje z duszą, z wolnością, to koszmar. Lepiej zapłacić trochę więcej i być
wolnym. Średni poziom wolności duchowej to 13 %, dramat. Człowiek fizyczny ciągle
nami rządzi, duch to coś ulotnego, nie odczuwanego. A my mamy obudzić się w tym
czym jesteśmy. Dlatego teraz będzie totalna praktyka. Dlatego te modlitwy, te
wejścia, ta odsłona tego, tych stanów, tych nazw, przypominanie sobie czym byliśmy
sprawi, że my budzimy się w naszej pierwocinie czyli zarodzi duchowej, w tym co
wyszło z Boga–Ojca. Jak to odczujesz to automatycznie jesteś lepszy, nie będziesz
się przejmował różnymi rzeczami. Paradoksalne, dochodzisz do takiego momentu, że
nie zwracasz uwagi czy cię zabiją, to nie ma znaczenia, musisz wyrazić się w idei.
Słowo to czyn, czym ty jesteś to najważniejsze, nie możesz tego sprzedać ( J. Bruno
ginął, ale jako on, on odkrył tę ideę w sobie). Inaczej się do tego podchodzi- tu
mądrość musi być włączona - kiedy powiedzą, przyznaj się , to nie zabijemy twojej
rodziny. Dla dobra ogółu można czasami co innego powiedzieć, są to rzeczy osobiste
i każdy trzeba oddzielnie analizować, przyjrzeć się jej.
- Czyli to co nam pozostaje to odszukanie siebie, tego mocnego człowieka, tej istoty,
która naprawdę tworzy. To co będziemy robić, prędzej czy później musi doprowadzić
do odczucia obecności Boga-Ojca, dotychczas żaden z nas tego nie odczuwał.
Oni pokazują kiedy Ojciec z Matką się łączy (a Matka zeszła wczoraj), wtedy
powstaje twórczość, tworzenie. Ojciec prowadzi - to jest schemat - a Matka jest
Tworzeniem dlatego symbolem tego jest kobieta, i zrodzenie czegoś nowego,
zrodzenie Istnienia.
Tu, na poz. fizycznym mamy dotyk i słowo, to jest poziom komunikacji. Odczuwamy
też część tego, co się zawiera w przestrzeni energetycznej, stany, które później
interpretujemy, próbując je dopasować do stanów energetycznych – intuicja, czucie
itd., ale na poziomie boskim, a każdy ma jakiś pierwiastek boski, czy on jest
obudzony czy nie, to nie ma znaczenia, bo i tak było się w nim tworzonym, tutaj
portem komunikacyjnym jest tylko i wyłącznie działanie. Nie ma niczego innego. To
co siedzi w tej Rzeczywistości nie wejdzie w tamtą Rzeczywistość. Bóg obserwuje
tylko nasze działanie, ale żeby się z Nim kontaktować, to działanie musi być czyste,
tworzenie. Jezus stał się Miłością, On tylko promieniował i w tym stanie pozostał, On
tym żył.
Ta zmiana, to twórczość, która jest zrobiona, to jest jedyny obszar, którym się
kontaktujemy z Bogiem Spoza Rz-ści. Jest znak Jego Świadomości, jest znak Jego
Obecności, ale to jest coś, co ustawia nasze pasma, by nam było łatwiej zrozumieć i
odczuć to w działaniu, tylko działanie.
Tu – dotyk, tam – obraz i stany, a w świecie energii Boskiej tylko działanie, nie
działasz nie istniejesz. Tu tak, ale tam nie. Mamy taki dziwny poziom, tutaj fizycznie
istniejemy i jesteśmy, na poziomie ducha właściwie i jesteśmy i istniejemy, albo
jedno albo drugie, ale to się wyklucza, ale nie na poziomie Boskim nie ma nic, bo ty
jesteś „tym”, jesteś przecież w Bogu, istniejesz tylko jako działanie, tylko to (jeśli
malarz ma obraz w głowie to jeszcze nie jest malarzem). Jak się wchodzi w działanie
i non stop działa, po powrocie do domu cały czas promieniuje się miłością do
wszystkich to wtedy można odczuć tę magię, ale ten stan trzeba utrzymać w sercu
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cały czas. Jak w takie coś zaczynamy wchodzić, wtedy pojawia się Matka, schodzi na
poz. Ducha czyli pojawia się jako obraz, żeby coś nam powiedzieć.
Nauki na tym poziomie, tak jak się idzie ze Złotej Kolumny wzwyż, tam zawsze
czekała Matka, prezentowała Ją figura Marii, była szkółka, sala, wielki ekran i ta
swoją wskazówką uczyła nas wielu rzeczy. Nie ma drogi do Boga, jeżeli nie
zaczniemy działać. Jak chcemy się do Niego zbliżyć, musimy być tacy jak On.
- Jak dziś wejdziemy w modlitwę - bo to jest praktyka czyli odzyskiwanie własnej
tożsamości, bo tożsamość obecną możemy wyrzucić - to z poziomu ducha, jak się
obudzimy, to zupełnie innymi potrzebami będziemy się kierować. Już do takich
potrzeb stricte fizycznych nie będziemy podchodzić z zatracaniem się. Potrzeby
życiowe trzeba załatwić, ale jest się sobą, a nie zwierzęciem, które chce wyszarpać
jak najwięcej.
Jak się obudzimy duchowo już tutaj, to będzie taka przejściówka, góra i dół,. Jak się
ktoś w Duchu obudzi, to zrozumie, że jego złamać nie można, można go dręczyć
przez ciało fizyczne, ale wtedy to, co zrobi nie płynie na jego konto tak jak i z
psychicznie chorym, bo ciało fizyczne ma swoją tolerancję na ból, wtedy można
różne głupie rzeczy robić, ale nie obciąża to nas. Jak ktoś poczuje kim jest, nie ma
wreszcie lęku, na spokojnie się wszystko realizuje. Tam, gdzie nie potrafimy sobie
pomóc, na poziomie fizycznym czy energetycznym, stosujemy środki pomocnicze –
konkretne słowo, rozmowa, inne, ale się człowiek nie boi, bo Duch się nie boi
powiedzieć o co chodzi, nie da się zgwałcić i swojej godności odebrać. Tym
sposobem wymykamy się z rąk własnych oprawców.
- Wyodrębniają konkretnie w działaniu, w odczuciu przestrzeni w wyższych
obszarach duchowych, dotychczas mówiliśmy o 12 poziomach, a wiadomo, że 12 jest
rozciągnięty do 16 i sprawdzać to. Jezus przy otwartych oczach działał na poz. 15, a
jak zamykał to na 16.
- Dzisiaj będą działania uzdrawiające w całym procesie, podpowiedzą w jaki sposób
to działanie cały czas w sobie utrzymać.
- Jak przyszła Matka, to zaczęła dziwne rzeczy robić. To jest tylko podpowiedź
obrazem, że coś się zawiązuje. Jak będziemy tam wchodzić, ćwiczyć to będziemy
instruowani w jaki sposób odczuwać, odbierać sygnał o tym, że uruchomiło się stałe
działanie.
- Nie ma zwycięzcy, który nie jest samotny. Żaden z nas nie może się na nikim
opierać, a najpoważniejszym błędem jest opieranie się na ludziach na tym poziomie.
Oni mogą pomagać, to jest Ok., ale my mamy wiedzieć, że on pomaga tylko dziś,
jutro go może nie być. Liczymy tylko na siebie i całe życie ustawiać tylko pod siebie.
Nie egoistyczne widzenie, ale musimy zrozumieć, że to co mamy w głowie, musi
zależeć tylko i wyłącznie od nas. Nawet Jezus dokonywał takiego samego wyboru
przy najwyższych działaniach. Jemu było powiedziane – albo będzie miał
pomocników albo będzie robił to sam i On wybrał bycie samym, potem Bóg Mu
powiedział, że to było najdoskonalsze rozwiązanie, o wiele większa korzyść,
bo pomocników można zwieść, osłabić i dopiero wtedy dużo więcej czasu trzeba
przeznaczyć na to, żeby ratować to wszystko co się zaczęło budować.
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- Godność jest w Duchu ( nie dać się pohańbić np. partnerowi). Tylko my mówimy o
godności, Duch sam jest godnością.
- Słowo jest najważniejszym przyrzeczeniem.
- Musimy się nauczyć odpowiedzialności totalnej za Całość. Jesteśmy tylko My i
Bóg do pomocy i nie ma nikogo więcej.
Dopóki tego nie osiągniemy będziemy uzależnieni od innych, od sytuacji itd.
Samo uświadomienie sobie, że jestem, uruchamia znacznie bardziej moc w kierunku
kształtowania przeznaczenia. Ta samotność jest porażająca na początku, ale jak
wejdą odczucia duchowe, one są głębsze, tam jest cisza, nie ma tego, do czego się
przyzwyczailiśmy, tego szału energetycznego, ale po pewnym czasie nie będziemy
chcieli wracać do tego zgiełku. Muszą powstać bogowie, każdy z nas musi być
bogiem we własnej przestrzeni.
W ogóle nie możemy na nikogo liczyć, możemy zakładać tylko, że pomoże i nic
więcej (w wychowaniu dzieci, w pracy), ale działamy my. Jak to załapiemy to moc
transformowania rzeczywistości ze średniej 10 % podniesie się do 60-70 %. Tu
samoistnie będzie inaczej funkcjonował program. Jak wiesz, że tylko od ciebie zależy,
to wszystko efektywniej działa (choć licząc na kogoś też uruchamiasz). Wszystkie nici
musimy trzymać we własnych rękach. Czyli dobra wolą kogoś jest, że jest ale z
bogiem jesteśmy do końca i musimy być tacy jak On. Totalna samotność, ale wtedy
zobaczysz jak świat pięknie wygląda, świat sam zacznie przemawiać i okaże się, że to
nie człowiek, ale Całość jest bliska naszemu sercu. Jak od ludzi nic nie potrzebuję, bo
jestem sam za wszystko odpowiedzialny, przez samotność znika egoizm. Świat
potrzeb w chorym ujęciu znika. To są knify, dzięki którym odnajdujemy się w
przestrzeniach duchowych.
- To, czego nas uczą w modlitwie jest różnorodne, ale zawsze chodzi o odzyskanie
tożsamości duchowej i boskiej.
- Na początku może być b. nieprzyjemnie to obudzenie się w sobie i sile, która
zeszła, a nie ma nic piękniejszego niż czysty obraz nas samych. Później nie będziecie
się bać przykrych wydarzeń, które przyjdą w życiu, znika potrzeba sprawdzania
zagrożeń itd., przyjmuje się życie jak leci, bo zawsze jest wyjście, zawsze odniesie się
z tego jakąś korzyść i to się czuje.
Trzeba zrozumieć, że w tym życiu trzeba wszystkiego doświadczać ( śnieg zimny,
woda mokra, ogień pali), a nie uciekać. Cieszyć się z tego, że tu się jest. Jak się
zaczyna proces budzenia się w Duchu, człowiek wewnętrznie młodnieje.
Modlitwa 1 – skrót:
- Straciliśmy prawdziwy obraz świata. Wbudowano w nas lęk przed utratą tego w co
nam każą wierzyć, że utracić nie można.
Ten chory system, z wdrukowanymi potrzebami, swym obrazem nie jest naszym
prawdziwym domem.
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Najlepszym mechanizmem na wyjście ponad to jest rozświetlanie się, uniesienie w
górę i wejście w światło.
- Przyjdzie dzień, kiedy utrwalony, ugruntowany w Duchu otworzysz oczy w mocy
Boskiej, a tam są twoje wyciągnięte ręce, tylko twoje promieniujące serce jak i
najintensywniejsze działanie tworzące nowy wizerunek tego świata.
- Będziesz sama swoją obecnością zmieniał ludzi, czyścił przestrzeń, ale na słowie
podziękowania ze strony człowieka nie będzie ci zależeć, bo to powinność. Jedyną
radością będzie, że Bóg to widzi.
- Oszukaliśmy tę Rz-ść, swoją moc umieściliśmy daleko w przestrzeni.
- Karmią nas mleczną zupką. Zapomnieliśmy odżywiać się DŚw. Jak budzimy się w
Duchu to trzeba wrócić do domu Ojca i Matki, posilić się zupką, zasilamy się na poz.
Ducha, to prezent od Ojca i Matki (posiłek dla swojego dziecka).
- Nigdy nie wolno nam zapomnieć o tym, że byliśmy w Domu swym i, że stąd
pochodzimy, że Duch nasz stąd pochodzi.
Po modlitwie
- Najgorszym błędem jest utożsamianie się z potrzebą.
Mamy potrzeby fizyczne i wyższego rzędu ( energetyczne i duchowe).
Nie identyfikować potrzeb z konkretna osobą fizyczną.
- Mówimy o odnalezieniu siebie, ale to słowo nietrafione. Spróbujmy obudzić się w
czystości i popatrzeć jacy powinniśmy być.
- Zaczniemy się odnajdywać jak zaczniemy naprawdę nad sobą pracować, jak
będziemy dokładnie wiedzieć, że na Zamku naprawdę jesteśmy tylko zapomnieliśmy
o tym i czujemy się jak byśmy byli w Podzamczu.
Na podzamcze przyszliśmy tylko na chwilę. Jak się to odczuje to strawa duchowa
dostępna będzie, wracać tam i jeść.
- Jest 3 milimetrowy płomyk, który płonie w naszym sercu. To zależy tylko
od Boga Spoza Rzeczywistości, u Jezusa miał 56 cm, bo Jezus był Adeptem. W tej
chwili średnia płomienia u nas to 30 cm. Jak będziemy się wytracać to spadnie. Czyli
to co płynie przez serce w tej chwili to 60 % średnio. Skuteczność uzdrawiania ze
średniej 30 % wzrasta do 85 %, zaczyna się gra na zasadach duchowych, to
działanie duchem.
Pytanie: Czy w Dziupli jest DC? – DC to ty, czyli jak gdzieś się traci kanał, to możesz
skorzystać z Dziupli, bo ona teraz cały czas działa, obejmuje całe ciało. Niektórzy jak
słabną otwierają Krąg Ognia, to Krąg Ognia jest wpisany w Dziuplę, to połączone ze
sobą.
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- Okazuje się, że tam gdzie byliśmy teraz, w tej przestrzeni te Dziuple leżą. To
poziom duchowy między 14, a 15. Przed tym wszystkim co się stało z Dziuplami, to
były one na poz. 11, to jest skok i działa na ciało egzystencjalne.
- Zjednoczenie w trzonie duchowym – nie istnieje nic takiego, a wyszło w 110 %. Z
tego by wynikało, że jest zjednoczenie w trzonie boskim. Jezus miał zjednoczenie w
tym 40 %, a dziś udało się wejść i mieć zjednoczenie w TB ( trzonie Boskim) 3 %.
Modlitwa 2-skrót
- jesteśmy w obozie koncentracyjnym i mamy napisać prawdę o sobie, szczerze
napisać jakimi krokami, jakimi celami, intencjami, czym kierowaliśmy się przychodząc
tu, poznając drogę otwartego serca, ucząc się w Orinie, o wzrastaniu.
- Czarny Kryształ – trzeba rozświetlać serca tych wszystkich, których pokonała
ciemność. Tylko oni są w stanie kawałek po kawałku odłupywać ciemność z tego
Kryształu.
Tam, gdzie się zjawimy, samą swoją obecnością będziemy wypromieniowywać Ład
Boży, bo gdzie jest światło, temu niknie mrok, niknie ukryte zło, bo w świetle nie da
rady istnieć i tam znika Cz. Kr. a pojawia się Biały Kryształ i to jest nasza robota.
Mamy siać Ład Boży.
- Jesteśmy Wieczerniku. Wchodzi w nas Ład Boży. Góra mówi : Musisz czuć ciało
fizyczne, bo ono magazynuje Ład Boży w centrach energetycznych.
Jak my jesteśmy duchowo-duszebno ( energet.)-fizycznie zespoleni, to wtedy
możemy w sobie utrzymywać kanał Bratni i wtedy jest możliwość promieniowania
Ładem Bożym.
- Zeus widzi tylko nasze działania i to co z nas płynie, to co zmienia na Drzewie życia
On widzi.
Po modlitwie.
- Rozmawiając z innymi nie zapominać o tym, że Ład Boży leci i skrzydełka nam
falują, żeby to było stałe.
Przenoszenie punktu skupienia, wibracja – Rusinowice 10, 11 marzec 2012
- Jak wprowadzamy zmiany nie jest łatwo. Przyszliśmy tu dla chorych , kalekich itd.
- Naszym celem, na razie, ugruntowywanie się w mocy duchowej i szerzenie słowa
duchowego.
- Trzeba innym udowadniać, że przy otwartym sercu można odnieść sukces w życiu,
realizować marzenia, być szczęśliwym. To nie wymaga nakładów.
- Trzeba nauczyć ludzi, że istnieją dwa światy i wtedy niech człowiek sam dokona
wyboru, nie wolno nikogo zmuszać do wyboru.
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- Jeden drugiemu pomaga i nie musi być zauważony, ale jak chcesz z tego żyć, to
musisz za to coś brać. Każdy ma czynić swoją powinność.
- Wszystko idzie przez Świątynię Serca, bez względu na to jak ty to widzisz, jakie
jest wyjście. Musisz iść przez transformator, bo nie jest się tak doskonałym duchowo.
Te korytarze, te drzwi są przygotowane do wejścia.
Dlatego niby automatycznie tam się odnajdujemy. Tu jest zapis, to są pasma, które
są w nas. Na początku tam się wchodziło, a teraz działa w tle, już się jej nie
odczuwa.
Do Edenu się nie dostajesz, bo cię tam nie ma, to idzie przez Świątynię Serca.
Samemu dostać się nie można, bo trzeba by było tam być. Do Raju też tędy
przechodzimy.
Teraz ludzie przez nasz oczyszczani mogą przechodzić przez wszystkie drzwi ( kiedyś
tego nie było). W czyszczeniu jest taka moc, że wstawia ich od razu.
- Czekamy na chwilę, kiedy poczujemy prawdziwą chęć odczuwania Boga i uczucie
do Niego.
- Ważne by zrozumieć przesłanie i być prowadzonym ( wizje), zawsze odwołują się
do kodów w nas zawartych.
Żywioły z matką Boską tez zeszły, bo to Ona działa. Żywioły związane są z Matką.
Modlitwa 3
- Iść w Światło i się nie zastanawiać ( nad poziomami), iść w samo jego centrum.
- Wchodzimy do Białego Zamku, w jednej z komnat jest Zeus
- Jesteś obecny tu, jesteś obecny w niczym i we wszystkim.
Staramy się być we wszystkim.
- Ten świat, w którym jesteśmy, to Raj
Sam Raj jest techniką, tu nie dostałbyś się, gdybyś chciał zrobić coś złego i wszystko
co tu jest, samo z siebie zawsze cud dla nas stworzy, tutaj to jest normalne. To Raj,
on sam jest cudownym światem, on sam cię wszystkiego nauczy, on sam ci wszystko
stworzy byle byś tu był.
Raj, tak jak Eden, może być w tobie, to „coś” przeznaczone od Boga, jest w tobie
zapisane choć stoi to ponad mocą, tą, z której my korzystamy, ponad mocą
duchową. Nazwali to plastyczną mocą twórczą. Czyli to „Coś” pochodzi od Boga,
przerabia to Duch, ale tak by niczego nie zniszczył, a sporo się nauczył. Raj jest
cudownym doświadczeniem dla wszystkich, wszystkich, którzy chcą się bawić sobą i
życiem.
- Można jednocześnie żyć w Raju i tu.
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- Uczą nas, że istnieje duchowe i fizyczne, jedno i drugie wzajemnie się przenika. My
jesteśmy w Duchu i mamy to wyraźnie odczuwać, wyraźnie się tego uczyć i z poz.
Ducha, nie tylko z poz. Zeusa, ale z poziomu Raju widzieć wszystko tu i korzystać z
mocy Raju, która tutaj jest, zmieniać to co jest w tej Rz-ści. Nagle wszystko zacznie
dziać się „ to co jest na Górze to i na dole, to co robimy, w Raju zostało zrobione”.
Trzeba być takim, jakim się jest w tej modlitwie.
- Raj to doskonała technika zmiany tej Rz-ści wg praw obowiązujących w Raju, jak
zechcą/ę te prawa zastosować to się stanie.
- To, co przeżywamy to błogosławiony stan istnienia. Obudzić w sobie Raj.
- Nie ma tu żadnych energii przy uzdrawianiu. ( 30 min modl. – uzdrawianie).
Modlitwa 4 – skrót
„ Przyszliście spoza czasu i przestrzeni. Wasze pojmowanie czasu i przestrzeni nie
istnieje ani dla was ani dla nas. Przyjmujecie założenia, które nie są wiarygodne,
żyjecie według nich, a to jest duchowy stres. Nie potraficie tego odczuć, bo nie
znacie prawdziwego wymiaru (mówią, ale tak rozkładają to do duchowych
przestrzeni, jakby świata duchowego). Bóg nie istnieje w świecie duchowym. Świat
duchowy jest to kraina nam podarowana, rządzimy się tu swoimi prawami. Raj jest
nasz, Eden przejawem tego, co jest w was, a wy coście zrobili przez zagubienie,
przez odcięcie się od świata duchowego ?
Jest tez połączenie z Bogiem, jest silne, trwałe, niezniszczalne, ale i zwodnicze. Każdy
kto próbuje moc tę w sobie obudzić, a tylko zboczy ze ścieżki, ginie w otchłani
zapomnienia. Decydują się na to, nie wiedząc o skutkach tych kroków, tylko istoty
specjalnie ku temu powołane (taki był Jezus).
To jest budzenie się w pasmach Boskich.
- Bezpieczne jest budzenie się w pasmach duchowych na poz. Nieba.
- Módlcie się, by stał się cud waszego pojawiania się w Duchu, przejawiania się w
Świetle i materii.
- Moc każdego z nas skupiona jest w przestrzeni tu i teraz. W przestrzeni jest ukryta,
ale dostęp do tego ma czysty Duch. Duch jest w stanie ściągnąć moc, która już tu
jest, ale moc tę uwalili by nasi przeciwnicy( w przenośni), wytracana przez
ograniczenia itd.
My dlatego lubimy patrzeć w niebo, bo układ gwiazd odzwierciedla jakby sposób
ukrycia naszej mocy. Jak wyciągamy ręce to te punkty ( nasza moc) ze sobą się łączą
w kulki i zaczynają krążyć i stworzyły sobie hipotetyczną przestrzeń , która je unosi, a
jednocześnie krążą.
Na poziomie energetyczno-materialnym ta moc wprowadza zmiany.
- Pastorał to forma artefaktu, on ściąga moc ( sami nie potrafimy) do działania.
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- Pozwalamy, by Świątynia Serca obudziła nas w naszym własnym, mocnym
inkubatorze
- Twórcza ręka – ręka działającego ( jak kasztan z płomykami ognia)
- Można wychodzić z Jaja, ale nie tracić z nim łączności. Wokół głowy mamy jakby
ociernioną koronę. „ Kto ją będzie nosił, ten we Mnie będzie”. W ten sposób możemy
identyfikować stan posługiwania się mocą, jak będziemy to czuć wokół głowy, to
znaczy, że moc cały czas jest do naszej dyspozycji, nie musimy jej przywoływać,
możemy się nią posługiwać do zmiany przeznaczenia, ustawienia energetyki,
uruchamiania zdrowia i totalnego blokowania sił ciemności ( tylko wyciągnąć rękę ).
„Tak jak w Raju, chcesz i jest”.
„Zszedłeś czarodzieju, czarodziejko w przestrzeń fizyczną dla czynienia cudów, pokaż
fajerwerki”.
Do modlitwy 2
Kanał Bratni to kanał świetlny dla naszych braci i sióstr, by Ład Boży stąd płynął i ich
przepromieniowywał.
- Być sługą Światła, byle to Światło nas nie opuszczało, byle nas niosło.
- Czy chce się być narzędziem Boskim, dla Boga czy po to, by się chełpić przed
ludźmi, by im pokazywać i się nad nich wynosić ?
Jak chcesz być narzędziem Boskim, to ludzie nie muszą o tobie nic wiedzieć. Duch
czyni swoją powinność, a nie pokazuje czym jest.
Duch żyje sobą. Od tej chwili niczego ludziom nie udowadniać, pokazywać nie
będziemy. Spróbujmy odczuć siebie, jacy jesteśmy.
- Pozwolić sobie być światłem i bawić się tym, że możemy dla innych tacy być, że w
tej przestrzeni czujemy związek z Bogiem, że w tej przestrzeni zależy nam na tym, by
był Ład Boży, żeby było dobrze, żeby się zmieniało.
Jak wejdziemy na podzamcze, będziemy o tym zapominać, a nie wolno nam tego
robić.
Musimy nauczyć się ten stan utrzymywać, takimi samymi być przy otwartych oczach
fizycznych, bo takim był Zeus . Był Objawionym Duchem, był Wcieloną Świętością,
był Synem Bożym, który otworzył swe oczy tu, na ziemi, dla tych którzy się pogubili.
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Świeradów 21-22 kwietnia 2012 rok :
- Mistycy hinduscy zostali zawieszeni na poziomie energetycznym i nie szli dalej.
- Walka z umysłem doprowadza do tego, że człowiek zamyka się na wejścia
duchowe. Wzrastać – iść do góry. Umysł jest tak zaprogramowany, że nie wejdziemy
na inną ścieżkę. Tymczasem dojście do przestrzeni duchowych jest zejściem w dół
(skala głębi) i kiedy się umysłu nie oszuka, niemożliwe jest zejście czyli odczucie
wzrastania. Wzrastasz tzn. z „Jestem” powstaje „Ja” (oszukiwanie umysłu), ale umysł
nie złapie „Jestem w całości”, to tam trzeba wszystko odrzucić, a więc i jego.
Wchodzi się tylko i wyłącznie w obszar „bycia”, natomiast tam, gdzie pojawia się
„jestem” od razu włącza się umysł, może włączyć się świadomość, ale świadomość
też jest dnem, które trzeba odrzucić, musi być wykorzystana przez jaźń i wtedy
świadomość z jaźnią zajmuje się duszą i ciałem, w ogóle o nim zapominamy i
wkraczamy w obszar ducha.
- Na poziomie fizycznym można utrzymać na stałe w sobie odczucie 8 poziomu głębi.
Jak tylko zaczniemy werbalizować, albo czuć od razu wyłączamy się z tego poziomu.
Tu trzeba doprowadzić do specyficznego rozdziału między ciałem, duszą czyli
obszarem energet. a duchem. To są 3 części istniejące oddzielnie.
Są specyficzne sztuczki energet., stany, dzięki którym można osiągnąć bycie
jednocześnie w 3 częściach naszej własnej istoty.
- Parametr Boski wiąże się z wyjściem poza tą Rzeczywistość.
Eden to świat fizyczno-eteryczno-energetyczny czyli specyficzne połączenie duszy z
tym fizycznym wymiarem, dzięki czemu można ciało fizyczne zasilać energią np.:
uruchomienie odżywiania światłem itp.. To się kształtuje, ale to będzie ciągle forma
świata fizycznego, to będzie obraz cywilizacji, który zacznie się na trwałe budować za
600-650 lat.
Raj jest już przestrzenią duchową. W Raju siedzi Zeus i naprawdę trzeba tam
wchodzić, odczuwać Jego potęgę, jak On to buduje.
- Umysł zawsze rozpatruje czas w linii i przestrzeni, natomiast świadomość w linii i
głębi.
- W PozaRzeczywistości nic co tutaj jest, żadne normy nie obowiązują, nie istnieje
tam nic co tu. Istnieje czyli wchodzi w interakcje .
Dzisiaj mamy zrozumieć co to znaczy „być”, z tego można wyrwać nasz umysł.
„Być” to nie jestem w działaniu, to zupełne odcięcie się od tego świata, a
jednocześnie oglądanie tego świata.
Skala z Bogiem-Ojcem patrz Katowice 15.04 str 796
Duchem Ludzkim najpierw jest DC i to doskonałe to Ojciec i Pra-Ojciec. Duch,
jak chce, bo mówi, że przyszła chwila, dostaje wtedy od Boga-Twórcy duszę, a
potem ciało i zaczyna doświadczać.
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Ducha Całości nie obchodzi to, co się z ludźmi dzieje, bo to chwila, cudowne
doświadczenie i żadnego znaczenia to nie ma, bo duch istnieje zawsze. Chce
wszystkiego doświadczyć (duch), nawet łamanie nóg.
DC, żeby wszedł w ten świat, to w oceanie Nicości musi być jakiś konstrukt, bo duch
nie potrafi tworzyć, może korzystać tylko z dzieł wielkich Twórców, którzy już coś
stworzyli.
W DŚw. tworzy całość Bóg-Twórca. Bóg-Twórca to cząstka Boga Spoza Rz-ści.
Jak wzrastamy to najpierw pokonujemy poziom fizyczny, poziom energetyczny i
budzimy się w duchu czyli idziemy do Ojca i Pra-Ojca.
W ten sposób wychodzimy poza Rz-ść i w tym czasie jeśli uruchamia się 13 promień,
korzystamy z mocy Boga-Twórcy.
- Tu jest inna droga kiedy schodzimy z Góry i kiedy wzrastamy.
Skala 25 - tu widać z jakiej planety, na jakim poziomie uruchamiamy działanie i
ono zostaje ( na jakim poz.).
Poziom ciała fizycznego to tylko poziom tej planety. Poziom działania duszy czyli
poziom działań energetycznych kończy się na Edenie. Od Edenu w górę czyli od Raju
działa Duch – Ojciec, Pra-Ojciec. Rozpatrywanie czasu w linii i głębi jest już
zamknięciem, to jest taki punkt styczny.
Od PozaRzeczywistości żeby wejść, nie można tego progu przekroczyć z poziomu
Ducha, musi być połączenie z Bogiem (mówi o tym skala 10). Teraz to co będziemy
przerabiać, to będzie forma modlitw, to są obudzeniowe sceny, to jest odnajdywanie
się we własnym duchu w tych przestrzeniach. Jak duch doświadczy czegoś scenowo,
jest to zapisane i nienaruszalne. Jak w duchu uruchomimy jakiekolwiek działanie jest
ono nieporównywalnie silniejsze od dotychczasowych, nawet te dotyczące losów
ludzkich.
To będą sceny, modlitwy warsztatowe, to wchodzenie w mistyczne światy.
W Indiach nauki Buddy wykorzystano do tego, by wykorzystywać innych, on nie
uruchomił mechanizmu zmiany postawy na korzyść czyli budzenie się duchowe w
całym narodzie, dzięki czemu przez podniesienie świadomości wszystko by zostało
zmienione.
- Dzisiaj pierwszy raz wejdziemy w PozaRzeczywistość, jest to możliwe dzięki
interwencji Matki.
- Świat modlitw będzie światem przerabiania warsztatów w domu. To co tutaj
zapiszemy, wystarczy później wchodzić na stronę, będą zapisane ( ok. 30) i będą
przypomnieniem nie tyle informacji co stanów, w które się wchodzi. Potem będzie
obszar działań.
- W modlitwach teraz jest budzenie przestrzeni duchowych w człowieku czyli
schodzenie w niższe poz. głębi, Niebo, Królestwo Niebieskie zobaczymy w działaniu.
- Przy wspólnym działaniu otwiera się kanał i jest on znacznie szerszy i działanie w
tym kanale zostanie zapisane na wyższym poz., ale w domu działanie zostaje
zapisane na poz. przez siebie reprezentowanym czyli tym utrzymanym.
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- Jak ktoś ma pewność w działaniu, to ta pewność wynika z obudzenia się
duchowego na pewnym poz. głębi.
- Świat energetyczny już nie powinien nam wyznaczać patrzenia, odczuwania.
- Piekło to zło, które odrzuciło PWW i PTP. Są to istoty czyli nie byty uwikłane w
wewnętrzne spory, na dziś nie są do resocjalizacji.
- Jak my wzrastamy do poz. 9 to od 10-ego zaczyna się schodzenie w głębię.
Poziomy głębi:
1-szy poziom głębi od 1-6 to schodzenie w głębię, ale oszukujemy umysł, że
idziemy jeszcze wyżej ( bo by tego inaczej nie przyjął).
1 poziom PozaRz-ści – poziom bycia
2 poz. Istnienia – w P-Rz-ści to głębia wykraczająca poza doświadczenie
3 poz. Zmian ( mowa o świecie duchowym)
4 poz. Budowy ( nas tu nie ma, nie istniejemy w świecie duchowym).
5 poz. Doświadczania Całości ( jednocześnie), bo jesteśmy cząstką Całości, więc
możemy w pełni doświadczać siebie na wszystkich poz. – ciało, dusza, duch
- gra pozorów
- gra werbalna ( na b. wysokim poz. Tu Bóg-Twórca powołuje wszystko i
„słowo ciałem się stało”).
- gra stosowana ( to co Jest, Jest wszędzie – cokolwiek się tu zobaczy, może
to obudzić na jakimkolwiek poziomie Rz-ści chce ( musi tu funkcjonować
Strumień Życia w pełni)
6 poz. całkowitej śmierci „ja” ( zjednoczenie z Całością)
- rozmarzenie o Całości
- rozmarzenie o Bogu
- rozmarzenie o Sobie ( powrót do początku)
Ktoś, kto tutaj dochodzi jest świadomy we wszystkich częściach swojej istoty. Totalne
prowadzenie przez głos wewnętrzny.
„Wszystkie stany doświadczania siebie i pozostałych elementów Całości są zamknięte
w sobie ( jak doświadczymy jakiejś sceny, to ona jest z tego konkretnego poziomu,
na innym nie będzie funkcjonować, jest wejściówką, otworzeniem) , ( dopasowane
do pewnych obszarów nich wynikające – przekaz ) dlatego nikt nie doświadczy
prawdziwej miłości o ile nie otworzy serca w P-Rz-ści na poz. 3, ( to jest tylko dośw.
Duchowe), to jest poziom zmian. Będzie mu tylko ( takiemu człowiekowi) dostępne
kochanie, rzadko uwarunkowane wewnętrznymi stanami i zewnętrznymi
uwarunkowaniami.”
- Czemu pod latarnią jest najciemniej – bo widać najwięcej szczegółów , one są
tak wyraziste w swojej różnorodności, że skierowuje się na 1 czy 2 ( szczegóły). W
ciemności są niewyraźne, więc my rozpraszamy uwagę na więcej punktów i jeśli jest
włączony umysł, to żadnego nie odbieramy na poz. oceny sytuacji. Dostawali ludzie (
w modlitwie) ciemne okulary i nagle punkt skupienia rozproszył się i nagle
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odnajdywali się w przestrzeni, zaczyna się odbierać halo (ono jest stricte
informacyjne). Idzie podpowiedź jasnowiedzieniem, jak się zachować w danej chwili
(np. w zagrożeniu). Przez nieogniskowanie uwagi na rzecz konkretną wiesz znacznie
więcej o Całości, czyli umiesz w danej chwili się odnaleźć. Dopóki kierujemy uwagę w
jedną stronę, a umysł zawsze ześrodkowuje nie tylko uwagę, ale moc i życie na
pewne sprawy, to potem nic nie wychodzi.
Przy tym artefakcie, jasnowiedzenie z 5-10 % rosło do 60-80%, ale w procesie
wielomiesięcznym, bo proces budowy siebie jest wielomiesięczny.
Mamy DNA:
- fizyczne,
- energetyczne,
- duchowe,
- boskie,
- przestrzenne – tyczące się naszych celów życiowych, naszych działań,
wszystkiego co łączyło nasz z ludźmi od dzieciństwa ( to nasze ciało
przestrzenne) i tam są wprowadzane zmiany. Trzeba to ugruntować, tym żyć
by coś osiągnąć, to musi stać się marzeniem, wtedy jest przebudowa całości.
Całkowite skupienie się na tym „czymś”, przy włączonej czystej świadomości
zmusza do konkretnych kroków i rozwiązań, wiadomo kiedy i co zrobić.
- W PozaRzeczywistości jesteś nierozpoznawalny, widać ciebie tylko przez twoje
działanie. Nic nie odczuwasz, jesteś nieskończonością i tylko skupiasz uwagę na
odczuciu np.: bycia rośliną. Istniejesz jako świadomość, czyli jako duch, którego nie
widać. Świadomość nie zna siły przyciągania, więc z nikim cię nie wiąże. Ty jesteś
jako samoświadomość i to może trwać b. długo, aż zmienisz ten stan.
PozaRzeczywistość to zupełnie inny stan. Jak chcesz, otwierasz oczy i wchodzisz w
doświadczanie życia, dostajesz duszę, ciało, zaczynasz doświadczać. Wchodzisz w to,
co jest dla ciebie przygotowane i możesz dokonać wyboru, bo jest 6 wielkich Rz-ści w
PTP i PWW. Stan bycia to coś fantastycznego.
Jeśli po powrocie chcesz coś naprawić, możesz być powołanym do dokonywania
zmian, jest prawo zmian. W PozaRZeczywistości jest silniejsze działanie niż na
jakimkolwiek poziomie tu.
- Jak my działamy w tej Rzeczywistości, zawsze włączamy nieświadomie jakieś
programy (wtłaczasz program, tło czegoś o czym się nie wie, że istnieje). Tu
działamy wg tych chorych praw, a w PozaRzści tylko mówisz, żeby choroby znikły, by
było dobrze i to staje się prawem dla tej Rz-ści, to samo wymusza ciśnienie, nikną
ograniczenia, jest lepiej.
Jak my zaczynamy posługiwać się świadomością i czystą świadomością (włączamy
marzenia), to osiągamy więcej, bo przestajemy korzystać z wadliwego umysłu,
przyzwyczajenia, błędy itd. są mniejsze, bo odrzucamy część siebie, a w PozaRz-ści w
ogóle ich nie ma, tam jesteśmy tylko świadomością. To, co tu jest cierpieniem, tam
nic takiego nie istnieje – wojny itp., to jest tragedia tu, to tu jest gra energii, gra
uczuć i przeżywamy. Wtedy może powstać w duchu chęć doświadczania tego co inni
i dostaje duszę, ciało by wzrastać. Problem polega na tym, że rzeczy, które nie
przeszły wzrastania nie odnajdują się w takim stanie, dopóki nie wzrosną i tu się nie
znajdą.
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Jak ktoś przeszedł ten wzrost i tu już jest w stanie spoczynku jako duch, to może
zechcieć zejść znowu, dlatego mówi się „wzrastający” albo „schodzący”, jest też
czasem istota zstępująca, bo bóg w prawie zmian coś wprowadza, ale to PBZ coś
wprowadza.
Każdy musi w to wejść, a jak wejdzie (w ten stan) to przekroczy stan Buddy, Budda
tu nie wszedł, nie włączył jaźni, choć była totalna rozprawa z umysłem, mówił o
jaźni, ale progu nie przekroczył.
Będzie pierwsze cudowne doświadczenie, będą w nas zapisane dwa stany – ten i
tamten i na ten świat zupełnie inaczej się wtedy patrzy.
- Duch, to nie jest pragnienie, tam nie istnieje ten stan, ale czasami dokonuje
wyboru, by doświadczyć czegoś, co gdzieś tam widzi.
- Jezus w 100 % przez Matkę był stopiony z żywiołem wody, w 20 % z ogniem i z
powietrzem.
- Z modlitwy 2 – chodzi o to, byśmy uruchomili współodpowiedzialność i
współtworzenie w prawdziwym doświadczeniu. Kochanie, wybaczenie są to poz.
poniżej Strumienia, to jest typowo ludzkie doświadczenie i sami to musimy
uruchomić, to ludzka powinność, ale musi być zapisana w scenie, w doświadczeniu i z
poz. ducha czyli na poziomie budowniczego. Jak cos robimy, to robimy dobrze i to
obowiązuje w Strumieniu.
- Jak jest otwarty wspólny kanał, to ci, którzy mają to zapisane w sobie, jak
odsłuchują, to będą mogli w to wejść ( ci co byli). Jak jesteśmy razem to jakby
wypalał się ten stan w nas i on się zapisuje, jak nie i ktoś nawet jest obudzony i w to
wchodzi to korzysta w 20-30 %. To nie tylko nauka, to zapisanie istoty.
- Przerobimy w tej chwili temat Raju i dopóki nie przerobi się tego tematu ( mówi
Góra) nie ma przejścia dalej ( obojętnie jak i w ilu modlitwach). Raj musi być
odtworzony. To nie jest Eden, podpowiedź do tego, jaka będzie cywilizacja. Raj to
jest jednocześnie odpowiedzialność, to jest dojrzałość ludzka, bo tu powstaje i
jednocześnie technika. Jak powstaje w tobie dojrzałość, korzystasz z techniki, która
jest twoim działaniem. Oznacza to, że tu będą przerobione rzeczy w pełnym tego
słowa doświadczeniu, odczuciu. Ważne by postrzec, że dusza została odcięta od
ducha choć duch wszystkiego doświadcza. Wiedzieliśmy to, ale nie odczuwaliśmy.
Kiedyś dawali o tym znać, to jest w Mieście Zwycięstwa, gdzie jest 5 tysięcy aniołów i
archaniołów czyli nasze pasma. Dzisiaj pierwszy raz w Niebie, jak się otworzyło,
pojawiło się to pasmo, tworzy miasto, w którym uczą jak powinno wszystko
wyglądać. Tam przerabiają coś, co później jest zapisywane w nieświadomym
doświadczeniu każdego ducha.
- We wspólnym doświadczaniu ten Raj nie jest samodzielną wyspą, musimy się
nauczyć współodczuwania i współtworzenia, bo i tak jesteśmy cząstką całości i
musimy do niej wracać. Samotność może być cały czas, ale w samotności i tak
jesteśmy związani z innymi.
Uczymy się tu tego, że inni zniszczyli tutaj to wszystko, co doprowadziło do
zwyrodnienia, do powstania systemu, przez co my cierpimy.
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- Będziemy wydobywać sceny, kiedy my niszczyliśmy innych, za to się tu
znaleźliśmy.
- Na poziomu ducha nie wchodzimy w emocje, to nie pozbawia nas właściwej oceny,
właściwego odnalezienia się w sytuacji.
- Będzie można wejść do Królestwa Niebieskiego stamtąd działać, tworzyć „coś”
dzięki czemu będziemy mogli zmieniać ‘to” tu, ale musi w nas powstać chęć. Jak
poczujemy tę odpowiedzialność, dopiero wtedy poczujemy się w Królestwie
Niebieskim i działanie jest silne. Jak nie załapiemy tego z poz. Raju, nie staniemy się
prawdziwymi ludźmi, którzy nie tylko wiedzą co i jak ,ale i w danej chwili wiedzą, że
to co robią to jest to zagubienie się.
- Musimy otworzyć kanał łączący duszę i ciało z duchem, musi to być.
- Będziemy uruchamiać łączność duszy z duchem w innych (Góra nauczy nas tego).
- Zaliczenie Raju to panowanie nad myślami, a wtedy świadomość zostanie
podporządkowana czystej świadomości, wtedy jesteśmy fizyczni, energetyczni i
duchowi.
Na poziomie energetycznym walczysz, tworzysz zapory, korzystasz z Dziupli i innych
rzeczy, na poz. duchowym tylko dokonujesz wyboru, ale trzeba w sobie poustawiać
pewne pasma, po to jest Raj. Raj ma być w nas, Eden to jest materialna,
energetyczna przyszłość. Jak się obudzi duch, zaczną się cuda, to można będzie
rodzić się w Edenie.
- Potrzebne jest wsparcie Góry, bo powstało zło i wszystko zmieniło.
- Musimy wejść w dojrzałość duchową, przeniknąć ten świat dojrzałością, ale do
tego musi być współodczuwanie i współtworzenie, wtedy włącza się troska, opieka i
wtedy człowiek zaczyna dbać o siebie i innych.
- Kiedyś była mowa o Zetorze, że to niszczy oba światy. Zło to specyficzny
mechanizm, który nas pochłania na wszystkich poz. naszej istoty. Istota ludzka, ciało,
dusza, duch czyli te przestrzenie są jednym. Nasze zawężone pojęcie nie odczuwa
istoty ludzkiej. Gdy mówimy o złu, wykorzysta ono każdy punkt, w zależności od
własnej mocy, by się do nas dobrać. Człowiek wtedy się zmienia. Zło działa w
specyficzny sposób, na poziomie fizycznym posługuje się drugim człowiekiem (przez
zło opanowanym), który będzie nas fizycznie gnębił, niszczył, uderzał, na poziomie
energetycznym mamy obniżony poziom wibracji czyli podniesienie energetycznej
agresywności (myśli, emocje, obraz człowieka, nie panującego nad sobą). Politycy
nie są ludźmi panującymi nad sobą, opanowanymi, panują w krótkim czasie na
scenie .
Zło jest programem, to „coś” co tworzy postawę. Tamten wszechświat jest
opanowany przez zło, nazywamy go ciemnością. Góra mówi, by się obudzić w sobie
to jest najpierw wyczyszczenie się. Samo wyczyszczenie umożliwia wgląd poza tę Rzść. Nie można zniszczyć zła, jeśli korzysta się z mocy tej Rzeczywistości, można
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jedynie siebie czyścić, można samemu utrzymać to duchowe jajo i wychodzić poza tę
Rzeczywistość. Natomiast nie ma możliwości użycia mocy przeciwko systemowi, jeśli
ktoś nie jest czysty. Dlatego jak my działamy, to otwierając kanał stajemy się czyści.
- Wczoraj była pierwsza próba czystości, czyli my korzystamy z bycia w radości,
zapominamy o tych mechanizmach czy też świadomie działamy na rzecz innych, bo
chcąc by im było dobrze, korzystamy z zaprzeczenia zła czyli dobra. Wtedy, gdy
idziemy na spacer, kiedy bawimy się wieczorem, to nie powinno się zapominać, że to
jest próba. Normalny człowiek poddawany jest próbom 2 razy dziennie, wzrastający
ma średnio 2 próby w tygodniu. Sprawdzając częstotliwość prób wnioskujemy o
doskonałości tego człowieka czy wychodzeniu z tego bagna. Tymczasem nie do
końca pamiętaliśmy o tym, zapomnieliśmy o tym co najważniejsze, że mieliśmy
okazję bycia w potężniejszym niż normalnie kanale na to, by przyspieszyć wszystko
co jest dobre w sobie ( ok. 60 – krotnie), w domu tego się nie zrobi.
Cały czas być w modlitwie – o tym pamiętać.
Są to priorytety (ale widać jeszcze nie dla nas). Nie osiągnęliśmy tego, co było
potężną siłą do wyzwolenia się.
- Ugruntowywanie się w nowych wibracjach na każdym wyższym poziomie jest
coraz krótsze (kiedyś 40 dni, teraz godziny).
- Jak komuś zależy na opanowaniu warsztatu to ciężko pracuje, uczy się. Widocznie
nie każdemu nas zależy na tym, by odczuć swoje skrzydła i na nich polecieć. Za mała
w nas wola, czystość intencji.
Należy więcej uwagi poświęcić na to, by zamknąć ten rozdział samosłabości, by zło
nie miało dostępu, żeby światło nas rozświetliło, żebyśmy byli dobrzy, żeby ten boski
program tutaj działał.
Nie można korzystać z mocy PozaRzeczywistości jak nie zniknie w nas zło.
Musi być czystość, żeby ten kanał jakoś „tam” sięgał.
Ważne, że w tym Mieście Rz-ści będzie można coraz lepiej działać, ale najpierw musi
się zaliczyć Raj, Raj musi być w nas. Jeśli nie ma czystości wizji, tej, którą Bóg
wkodował w nas, nie ma jej aktywnej, nie można wyjść na wyższy poziom.
Zbadać Raj zawarty w sercu.
Jeśli jest się czystym, pomóc innym. Jeśli intencje nie są czyste, a chodzi o grę
pozorów, wykazywanie się swoją wyższością, podporządkowaniem tego kogoś, wtedy
zaczyna się puszenie i próba, zło leci, przejmuje człowieka, zaczyna się tracić, nie jest
w pełni sobą, nie umiał nad tym zapanować, a wystarczy oczyścić się ( lub poprosić
kogoś o oczyszczenie). Nie powinno być prywatnych animozji, prywatnego
zagubienia.
- Jak tylko zauważymy spadek wibracji, to trzeba jak najszybciej w sobie zamknąć.
Jak się pojawi jakakolwiek negatywna myśl, trzeba ją zamknąć.
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- Musimy jak najszybciej wzrosnąć. Jak utrzymamy w sobie Raj, będziemy mogli
powoli samych siebie określać, ale trzeba poczuć to, kim jesteśmy. My zostaliśmy
stworzeni do siania Ładu Bożego. Ta planeta nie jest planetą wzrastających, tu są
upadli aniołowie. Więc jest jakieś poczucie mocy. Jak się odzyskamy, bo przecież w
walce „gdzieś tam” byliśmy pokonani to jak nas zrzucą w dane życie, to będzie ono
przekleństwem. Dlatego musimy się reanimować i powoli odkrywać to co było.
- Żadna istota wzrastająca nie może odtworzyć w sobie Raju, może odtworzyć poz.
Edenu, najwyżej. Udaje się nam częściowo, w podrzuconych przez Nich obrazach,
przypomnieć, że byliśmy kiedyś potężni. Nie można bowiem odtworzyć czegoś w
człowieku, odnieść się do sceny w nim zawartej, jak tej sceny nie ma czyli są większe
wymagania w stosunku do nas. Nam się nie chce wzrastać. Nie róbmy z siebie
pośmiewiska przed tymi, którzy na nas patrzą (Góra), bo to przecież Ich widzimy (
jak robimy źle, to Ich nie widzimy).
- Odbudowujemy to, co jest w nas cudowne i zapominamy o błędach. To co było,
było, zostawić to i zacząć funkcjonować inaczej. Tym razem na warsztatach nie było
upadku.
- Jak nam jest łatwiej to i Zbyszkowi łatwiej odczuć pełne światło.
- Zabawa to miejsce szczególne do trenowania. Radość ułatwia pamiętanie o tym,
wtedy się widzi, angażujemy ciało, energię i ducha w całość, a nawet przychodzą
Istoty.
- Stany, o których Oni mówią, to są sceny, bez nich tego nie zapiszemy. Sceny
później rozwijają się indywidualnie, ale scena wprowadzająca jest wspólna.
W tych scenach każdy z nas, byle wejść, prędzej czy później odczuje prawdę,
zwłaszcza, że idziemy tam w każdej modlitwie indywidualną ścieżką pamięci samego
siebie i wtedy odkrywamy pewne rzeczy, które i tak w nas były, dzięki czemu,
zwracając na nie uwagę, zapominamy o innych rzeczach, o tym co jest niewłaściwe
tu i teraz.
Zaczynamy zwracać uwagę na coś innego. Tam, za tym punktem skupienia idzie moc
i życie. Jak myślę o tym, by kogoś uzdrowić, by być cudem i światłem dla innych,
powoli mnie to zajmuje i choć zło istniało, bo coś niewłaściwego się zrobiło, to teraz
traci to znaczenie, jestem teraz tym i swój bagaż punktów biję ( a to jest tutaj
ważne).
Jak się grzeszyło, to trzeba to wymazać. Poniosłam straty i teraz muszę na to
zaradzić.
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Warsztaty 5/6 maja 2012 Rusinowice
- Dziupla wyszła poza granice, widać dom, istoty, jest głębia. Działa na całą
przestrzeń.
- Teraz wchodzimy w stricte doświadczenia duchowe tam, gdzie istnieje sam obraz i
tam gdzie na poziomie 9 włączają uczucia. Fundamentem są modlitwy.
- To wszystko co odczytujemy to są parametry energetyczne. Odczyt pasm
energetycznych mówi z kim mamy do czynienia na poz. duszy, jaką on sobie
wyznacza ścieżkę, jak się odnajduje w całości i czy w ogóle się odnajduje.
- Osoby nie radzące sobie ze sobą, oceniają innych.
Żelazne zasady, które należy zastosować:
- nie oceniaj innych, bo sam nie jesteś święty (święty od 9, ale nie w EJ). Święty
jest energetycznie czysty, jak nim będziesz, nie będziesz oceniać.
- Ludzie tylko gadają, a nie można mówić dopóki nie nauczysz się słuchać, werbalny
narcyzm. Jak nauczysz się słuchać, nie będziesz już musiał mówić, chyba, że ktoś
poprosi o wyjaśnienia. Jeśli nauczysz się słuchać, odkryjesz ciszę w sobie i jeśli
spotkasz drugiego z ciszą w sobie, wtedy odkryjecie w sobie bogactwo stanów,
zaczniecie postrzegać rzeczy, które są niedostępne gdy używamy słów. Kto gada i
gada jest z nim źle.
Te pułapki odcinają od odczuwania się na poziomie ducha. W zgiełku
energetycznym znika Świątynia Serca. Duch jest dziwnym stanem i to można
osiągnąć tylko na poziomie modlitw. Stan duchowy to totalna obserwacja, gdy ty
znikasz (w 100 %). Do poziomu ducha koncentracja nie prowadzi. Modlitwa to
obudzenie się w parametrach ducha. W obudzeniu duchowym, w byciu na
poziomie duchowym jest zupełnie inne patrzenie na świat, jest zderzenie nas
duchowych i nas energetycznych. Zaczyna się postrzegać wszystkie części siebie
oddzielnie i razem.
- Bóg to tylko i wyłącznie poziom działania.
- Modlitwy główne (22) wprowadzają w specyficzne stany charakterystyczne dla
ducha. Odsłuchiwać ( zachowując kolejność, a nie wybiórczo) i przeżywać to.
Modlitwa to jest jednocześnie bycie obserwacją, wejście w „tamten swój” świat i
odczucie jakim się jest gdy duch schodzi w świat energetyczny, kim jest drugi
człowiek.
Niektóre modlitwy zostaną w nas do końca życia ( te główne 22), to są stany, które
muszą być sobie przypomniane, to odkrycie części duchowej w nas, to musi być w
pełni obudzone.
Odsłuchiwanie ich za każdym razem się pogłębia, te same modlitwy mają inne
wymiary, za kolejnym razem włącza się coś innego, nie pamiętamy modlitwy, budzi
się w nas to, co było już doświadczone kiedy było się duchem albo kiedy było się w
życiu i duch był w pełni włączony. Teraz jesteśmy w obozie koncentracyjnym, ale
kiedy też daliśmy komuś chleb czyli byliśmy w stanach duchowych i to trzeba w
sobie odtworzyć.
Te stany modlitewne muszą w nas cały czas pobrzmiewać. To są tylko wrota do
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nas, by odczuć to co jest. Teraz najważniejszą rzeczą jest wejście w świat
duchowy.
Praca nad sobą to przekucie na rzeczywistość zapisanych stanów, jak raz odczułam
jakiś stan np.: kochanie ludzi to mam to utrzymać, to jest praca nad sobą.
- Jak zwracasz uwagę na drugiego człowieka (na poz. energet.), nie mów o
jakimkolwiek rozwoju w przestrzeni energetycznej, nie mówiąc już o rozwoju
duchowym (my to nazywamy poprawnością). Mamy poprawność ludzką,
energetyczną i fizyczną. Przymuszani jesteśmy do tego by ciałem pokazywać, że
jesteśmy lepsi.
Z poziomu duchowego jest inny odbiór Rz-ści, dlatego ludzie stają się wolni
przynajmniej w sobie, ale mądrość jest tu włączona, włącza się jaźń, by umieć się
tu odnaleźć, być sobą. To, co my przeżywamy, te sceny, w które nas wstawiają są
tak silne, że zostawiają klisze, cały zapis i to sobie przypomnieć i od razu postawą
uchwycić ( trzeba to robić).
- Zło działa poprzez ludzi, zło, a nie drugi człowiek. Człowiek się gubi w tym świecie,
jest łamany. Są 4 rzeczy, które nam odebrano ( oprócz kodowania nas). Pierwszą
odzyskaliśmy i wszystko gwałtownie rośnie, ta odwaga zamiast iść do góry, to
załamania były, bo wszystko się ustawia w nowy sposób, a nie jesteśmy do tego
przygotowani. To co najważniejsze, to ujrzenie tego czym jest duch i czym jest
duszo-człowiek.
- Obraz jest odizolowany od wszystkiego, a wzburza nas energia, nie ma znaczenia
jaka scena ją wywołuje, to ruch energii. Na poz. energetycznym to myśl i emocje,
wrażliwość, to jest efektywniejsze odczuwanie pulsacji energetycznej, to jest nasza
dusza.
- Jest nam trudno wrócić do siebie i nigdy to się nie zmieni jak człowiek nie odczuje
prawdy duchowej o sobie, tego kim był i to przerabiamy.
- Uniwersalnym językiem jest obraz, bo duch nic nie czuje, on nie istnieje. Widzimy
dusze, bo mają cząsteczki energetyczne. Duch może się zamanifestować przez
działanie albo w jakiś sposób wpłynie na cząsteczki energetyczne. Jest w Bogu i
Bóg go też nie widzi. Na obraz i podobieństwo Boże nie zostało stworzone ciało
Tylko duch, bo to tworzy Stwórca po to, żeby duch mógł doświadczać w tej Rz-ści,
tego co dla niego zrobił ( smak, węch, dotyk, jedność).
Duch nie istnieje i Bóg nie istnieje dlatego mówiono o Zasadzie, o czymś co jest
Nienazwane, czego nie można poznać. Z Bogiem można się zetknąć tylko kiedy
działasz i tylko kiedy On działa, kiedy dwa działania się spotykają, dopiero wtedy
jest wspólne pasmo. Bóg jako forma nie istnieje.
- Rozwija się, wzrasta, schodzi czy zstępuje zawsze duch.
- Jak nie ma naszych cząstek energetycznych to nie ma pragnień. Cząstki
energetyczne są sterowane i wymuszają pragnienia, potrzeby.
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- Jest to znaczy jest i możesz temu nadać jakąkolwiek formę istnienia czyli to coś z
obszarów abstrakcji może wejść w istnienie, Stwórca może to wykorzystać i „ coś”
z tego zrobić.
- Bycie, cały czas jesteś obecny we wszystkim, patrzysz, w ten sposób odnajdujesz
się w duchu. Nie czujesz innych choć wiesz, że są.
Na poz. ducha nie istnieje dobro ani zło, ani żadna cząstka energetyczna. Człowiek
ma prawo do doświadczania wszystkiego, jego wybór.
- Duch może wchodzić w doświadczenia zapisane przez innych. Duch może być tu,
może też być Istotą wzrastającą, jak i może wejść w zapisy innego ducha, który
czegoś doświadcza. Dlatego w danej chwili, w naszym ciele tu, czyli na poziomie
duszy może się doświadczać albo w pasmach być wiele innych duchów, żeby się
zorientować co do czego, bo tak jest obserwacja, a tak wchodzi i widzi ( czuje) jaki
jest ból, do czego człowieka doprowadza.
To coś, co w nas tkwi, co jest prawdziwe, może być właściwie ujrzane tylko oczami
ducha, bo z niczym nie jest związany, nie można wpłynąć na jego decyzję, niczym
go skusić, omamić. On obserwuje i posługuje się czymś, co nazywamy głosem
wewnętrznym i powinnością.
My mamy tylko jasnowidzenie na poz. duszy, natomiast gdy ktoś się otwiera w
Bogu powstaje głos wewnętrzny, który go prowadzi.
- Gdy jesteśmy w grupie to zapisy w przestrzeniach energetycznych są kilka razy
silniejsze, przyspieszające procesy. W poziomach duchowych średnie
przyspieszenie jest 60 krotne.

Zborność.
Istnieje coś takiego jak zborność i tego możemy się nauczyć. Zborność mówi o tym
jaka jest harmonia w całym naszym organizmie. Ciała nasze (fiz., energ., przestrzen.)
to są tylko nasze cząstki i wszystko jest rozproszone. W tych naszych cząstkach
typowo fizycznych są też linie łączące nas z typowo fizycznymi cząstkami innych
(atom pięty w jednym miejscu, paznokcie gdzie indziej, fragment mojej wściekłości
tu potem tam i łączy się z Kowalskim i innymi).
- Jak się przyjrzymy własnej istocie, my to ogromna dusza, to jest zapis wszystkich
myśli i czynów od chwili urodzenia, na dodatek tam widać od razu, które nici są
aktywniejsze. Tutaj widać aktywność danych cząstek. Jak o kimś myślę, czy o danej
sytuacji to ona jest rozbudowana, o innych mniej to mniejsza. Fragment danego
człowieka tam jest umiejscowiony, a rozbudowany dlatego, że on czymś tam żyje.
Jak nie ma zborności w naszych cząstkach, to jedne są nadmiernie wyostrzone, o
innych zapominamy i są małe, a wszystkie tak samo ważne. My czasami
zapominamy np. o przykrościach nam wyrządzonych, przykrywamy je, a to
doświadczenie jest nam potrzebne i wpływa na nas, my nie wiemy skąd płynie ta
siła zmuszająca nas do podobnych reakcji ( patrzymy na kogoś, a widzimy
Kowalskiego, choć to nie on i reagujemy automatycznie).
Jak wszystko jest zborne , to jest tak samo wielkie, jeden i drugi człowiek jest tak
samo ważny, choć więcej doświadczeń mamy z tym kimś, zaczynamy normalnieć.
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Jak ustawimy własną zborność w ciele egzystencjalnym czyli ciele przestrzennym,
nagle nie wkurza nas wczorajsza sytuacja, bo wszystkie cząstki są takie same,
odnajdujemy się. Wtedy harmonia energetyczna, duchowa i biologiczna jest na
odpowiednim poziomie.
Jak zaczynamy żyć pewnymi sytuacjami, zauważamy, włącza się punkt skupienia
uwagi, włącza się powoli świadomość danej rzeczy. Jaźń dopiero całość ogarnia,
rezygnuje ze świadomości, bo i tak odnajduję się właściwie poprzez zborność,
poprzez te pasma, które są tu utwardzone. Kiedy włączam jaźń, czuję ruch jaki
powinien być, czuje się co się powinno zrobić.
Przez to, że nie będziemy wiedzieć kto był naszym bliskim w innych wcieleniach, a
bliski powinien być każdy, będziemy uruchamiać światło, by popłynęło do
wszystkich, w tym i do tych, którzy byli kiedyś naszymi bliskimi, a teraz potrzebują
pomocy. Uruchomimy światło, będzie powstawało między nami. W egoizmie tego
światła nie można uruchomić, tylko dla własnych dzieci, tych, które się skrzywdziło,
będzie musiało być uruchomione dla wszystkich, a my będziemy mieć tylko
nadzieję, że dopłynie także i do nich (czy to pijak w rowie czy bandyta na
kierowniczym stanowisku, to tylko zagubione dusze). Jak będziemy coś uruchamiać
to tylko po to, by popłynęło do serca tego człowieka, by zrobić coś dla niego
chociaż teraz, tak jak nie mogliśmy wtedy.
Dodatkowe instrukcje do pisania automatycznego.
Pełne odczucie życia jest podstawą do ingerencji w świat duchowy czyli ciało niczym
akumulator, zachwycone czuciem samego siebie, jest gotowe, by pomóc nam w
uruchamianiu pasm jakich my możemy z poz. energ. czy duchowego nie uchwycić, a
one też w tym wszystkim uczestniczą ( kanały info, zejściowe).
Jak jest wewnętrzna radość, powstaje wibracja, która wszystkim potrząsa, jakby
emocje nie mogły się jakiś czas przez to przebić i wszystko poprawnie funkcjonuje.
Nawet jak włącza się umysł, to pod kontrolą świadomości.
Żywotność przy okazji blokuje pewne niechciane wibracje.
Umieścić białe światełko w piersi, pozwolić by tu zabłysło, po chwili odczuwamy je na
czole, a następnie odczuwamy je jako gęsta kulę na głowie ( zachować tę kolejność)
i wtedy taka antena ze szczytu głowy idzie do góry, jak biały piorunochron łapie
kontakt z duchowym źródłem.
- Miłość to jest współistnienie, to coś, co wiesz, że łączy cię z drugim człowiekiem,
który będzie się o ciebie troszczył, tak jak ty o niego, taka jednia. Czymś
podobnym w paśmie energetycznym jest kochanie, ale kochanie jest
jednokierunkowe, bo wymaga energii, jest egoistyczne ze względu na ograniczenie
energetyczne.
- Dlatego to, co podali w przekazach – upatruj dzieci swoich w tym kogo uzdrawiasz
od razu bardzo dopinguje, pasmo jest uruchamiane, wola wzrasta, wzrasta
ciśnienie.
Głowica, Złota Kolumna, to są elementy z Kanału Światłości, a Oni nam tylko
podpowiadają, z których instrumentów się tutaj korzysta, ważne, że otwarty kanał i
działa.
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Kula, która się ukazała, to moc Zeusa, Jezus korzystał z niej w uzdrawianiu ( na
maxa). Jakby się tu ukazało to, jest to piękne, ale to trzeba zasilać czyli na poz.
Bogów to, to co dajesz jest zapisane i tylko jednoczysz się poprzez działanie. Umiera
w tobie działanie, bo nie jesteś stały, nie masz kontaktu z Bogiem. Masz w
przestrzeniach duchowych i masz przez ludzi w przestrzeniach energetycznych, ale
nie z tamtymi siłami.
- My jesteśmy źródłem działania, wypracowaliśmy sobie to. To nie chodzi o
skupienie uwagi, trzeba stać się wewnętrznym, rezonującym kanałem, który czuje,
który wie kiedy trzeba działać.
- Modlitwy odsłuchać raz nie wystarczy. To jest jakby odnajdywanie się. Najpierw
pierwsza płaszczyzna, potem druga, niby to samo, ale będzie się dostrzegać nowe
elementy. Za każdym razem są one jeszcze głębsze, zapisują pewne
doświadczenia.
Te modlitwy lecą nie przez przypadek, Góra to ustawia, przerabiać po kolei, nie
skacząc. One są specyficzne. Jak się te modlitwy zakończą, to będzie, jakby
zgromadzony potężny ładunek, będzie się czuć siebie, czuć przestrzeń, obecności w
tej przestrzeni.
- Zacząć uzdrawiać, działać na ludzi.
- Wahadełko mamy tylko jedno – duchowe. Jak ci to zginie, weźmiesz jakiekolwiek,
a ono i tak jest pod tamto podłączone. Natomiast Oni co dodają do fizyczności
czyli coś na poziomie energetycznym. Natomiast do naszych wchodzi duchowe
(ono wystarcza do odczytów).
- Serce jest samoświadome, to oddzielna istota. To co się w sercu aktywnie chce
wyrazić, to jest miłość Boska, to jest cząstka nas i cząstka Wielkiej Całości. To jest
gigantyczna latarnia, która w tym malutkim odwłoku ciała fizycznego, w tej
skromnej okruszynce, która w tym wątlutkim duchu, która w tym pragnącego
zmian Ojcu i Pra-Ojcu pragnie wyrazić to kim jest. Jest cudem, jest pomocą, jest
zbawieniem od trosk, jest naprawieniem tego, co zło chce wypaczyć. Pozwólmy, by
to samoświadome w nas, to miłość Boska, by wypłynęła, niech płynie strumieniem.
Boże spraw byśmy nigdy nie zapominali o tym, by to serce nasze płonęło, by ta
miłość Boska z nas wypływała, bo to jest aktywny Chrystus, który łączy się z
innymi.
Boże nie pozwól zapomnieć o prawdzie o tym, że każda niewłaściwa myśl, słowo i
czyn zamyka serce i gasi miłość i może jej zabraknąć dla naszych bliskich.

818

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

Wahadełkowanie Gliwice 8 maja 2012 :
- Na razie wszystko to, co było, wszystkie info dotyczą zapanowania nad energią.
Jeśli ktoś totalnie zapanuje nad energiami, budzi się jako duch ( nie DC, bo ot
wyższy poziom).
Sprawdzać:
w ilu % dotychczas zapanowałam nad energią ?
- Mówimy, że dążymy do obudzenia duchowego, wzrostu duchowego, ale tak
naprawdę mówimy o obudzeniu się w duchu, na razie to nie jest wzrost duchowy,
ale wzrost energetyczny.
Sprawdzać:
ile % energetyki mogę przerobić dzięki jakiejś osobie np. : mąż, żona
wykorzystując ją i jednocześnie jej pomagając ( w trudnych relacjach w
domu) ?
- Na skali Bovisa odczytuje się promieniowanie w przestrzeni, ciała. Radiestezja i my
możemy to samo ująć choć innymi skalami. Czakram wawelski został przykryty, nie
jest całkowicie zamknięty (obecnie promieniuje 10.000˚ Bovisa - było 40.000˚)
- Pole energetyczne człowieka (a człowiek to żywa istota) nakłada się na przestrzeń i
może obniżać lub podwyższać promieniowanie czyli wpływa na przestrzeń np. w
domu. Trzeba pracować nad związkami, sprawdzać kiedy może być źle, choć teraz
jest dobrze ( by temu zapobiec).
Sprawdzać :
- przychylność Zaświatów do bycia w tym związku.
- czy powinno się zostać w tym związku, jak długo
- korzyść energetyczną z bycia w tym związku ( możliwość przerobienia
pewnych rzeczy).
- Esseńczycy w czasach Jezusa jedna fizyczna rodzina to najczęściej 2,3 kobiety i
dwóch, trzech mężczyzn, a dzieci były wspólne, bo oni rozumieli, że pomagają
komuś przyjść. To było idealne rozwiązanie ekonomiczne na tamte czasy, pomagali
sobie w trudnych sytuacjach.
- Podejmując jakąś pracę, jakieś doświadczenie sprawdzić w ilu % chodzi o to by coś
pojąć , zrozumieć.
Sprawdzać :
- jaka jest szansa, % prawdopodobieństwa, że tak się „coś” stanie (
np.: nasze plany).
- Góra może uruchomić tylko to, co w nas jest, nie mają prawa do
innych działań, dlatego jeden człowiek wspiera drugiego
energetycznie czy na poziomie duchowym czy też na poziomie
materialnym. Nic za nas nie zrobią, pomagają wzrosnąć w siłę.
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- Nie ma wykorzystywania Boga do własnych celów ( własnymi rękami i nogami…).
Jeśli otrzymany prezent np. medalion źle odbieramy:
Sprawdzić :
w ilu % wibracja osoby rośnie lub spada i jaki jest w tym % udział
prezentodawcy.
Są 3 progi poziomów :
0 - 9 to próg energetyczny
9 - 12 - to pierwszy poziom duchowy
12-13 – to drugi poziom duchowy
Jak zaczyna się korzystać ze zwierzęcia, to trzeba być temu wiernym, nie zaniechać
tego, trzeba zachować czystość. Jak budzisz te siłę, to musisz zachować czystość.
Szamani mówią „ jak obudzisz jakąś siłę to bądź lojalny, nie utrzymasz tego poziomu
i jest po tobie, bo ta siła wchodzi i niszczy”
To jest duża odpowiedzialność. To potężne siły natury.
- Trzeba popatrzeć, jakby odtworzyć to, jak się ludziom ukazywali czyli odnaleźć
swoje prawdziwe cechy, odkryć się jako Bogo-zwierzak.
W mitach bogowie pierwszego rzędu wszyscy przyjmują postać zwierzęcia, oprócz
Zeusa, pokazują charakter.
Przy pierwszej przestrzeni duchowej, jak wchodzimy, to już nie jest zwierzę choć
kiedyś było twoje zwierzę tylko człowiek już posługuje się tym zwierzęciem czyli
wchodzi w ducha samego siebie, to taka postawa. To pierwszy poz. duchowy i z
tego poziomu działasz w świecie energetycznym. Więc jak ktoś zadziałał czysto
duchowo, to z poz. zwierzęcia, ale jest jeszcze drugi poziom duchowy, gdzie jest
inny charakter, jeszcze inne zwierzę.
To wszystko jest poziom Pra-Ojca.
Te zwierzęta to podpowiedź już jest, tylko my musimy ewoluować, by się
dopasować do energetyki. Trzeba obudzić się w swoim zwierzęciu. Fizycznie zejść
jako to zwierzę i załatwiać swoje sprawy. Nie energetycznie tylko fizycznie zejść,
obudzić się jako zwierzę. Rano otwieramy oczy i jesteśmy zwierzęciem. Jest to
postać niezniszczalna. Ludzie będą się bali, ale mamy głos, żeby przemawiać,
możemy pokazać pewne rzeczy tak, byśmy byli człowiekiem i w razie czego
przybrać ludzką postać z tą charakterystyczną i patrzeć co będzie, żeby doświadczyć
tego, co umiemy zrobić z ludźmi, dla ludzi, jacy być, jak realizować cele, ale to
potężne, niezniszczalne zwierzę czy człowiek ze zwierzęciem.
Człowiek w 80% zwierzę w 20% dla ludzi, a w terenie może być 100 % zwierzęcia,
też w działaniu czyli tak jak ci bogowie – głowa zwierzęcia. Tę postawę trzeba cały
czas czuć, to zwierzę ma pozostać.
Wchodzimy w modlitwę i to jest początek działania, to co kiedyś będziemy robić.
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- Jaźń nie jest wszystkim, najwyższą formą jest świadomość boska.
- Od intensywności naszego bycia zwierzęciem zależy moc działania, z tego poziomu
korzystasz z mocy ( poziom intensywności wyznacza poziom mocy).
- Za jakiś czas, członkowie rodzin, którzy niszczą innych zaczną się bać tych zwierząt
- Trzeba się całkiem w zwierzęciu obudzić, natura zwierzęcia, ta duchowa, musi być
obudzona.
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Warsztaty 9-10 czerwca 2012 rok RUSINOWICE
Wywyższanie się ponad drugim człowiekiem jest to zapis na poziomie
duchowym. To jest postrzeganie drugiego człowieka jako śmiecia. Tak go
postrzegając dokuczam mu, to co robię jest dla niego szkodliwe, mój stosunek do
niego będzie zawsze niewłaściwy. Jak się wywyższam a na poz. duchowym i tego nie
odczuwam i ciągle to we mnie tkwi to wtedy jest to atakiem na Boga (zostanie to
umieszczone na stronce).
Rasa aryjska, wywyższanie się to jest to „coś” co trzeba w sobie zabić raz
na zawsze, bo drugi człowiek nie jest śmieciem. To jest przypadłość duchowa.
Czemu dotychczas nie otworzyliśmy swojej Świątyni Serca – Jezus mówił „Świątynia
jest w sercu każdego człowieka”, ale w sercu duchowym, nie energetycznym. By móc
otworzyć do niej drzwi, trzeba być na jakimś czystym poziomie duchowym. Dużo
wysiłku trzeba było energetycznego, podkręcenia wibracji, żeby powolutku po tych
schodach przesuwać się i wejść do kolumn. Świątynia jest jedna, ale ta która jest w
nas, będzie zamknięta, dopóki nie będzie człowiek czysty duchowo, to, że się
korzysta z przejścia przez interwał / (?) nic nie znaczy, to po śmierci, to co się tu
odczytuje, to jest taka nakładka czyli korzystanie z cudzej energii, cudzego stanu,
dzięki temu, bo musimy sobie pomagać, można szybciej wszystko osiągnąć, ale pracę
trzeba włożyć.
Jak sprawdzamy jacy jesteśmy - a tu mówimy o esesmeńaskim wywyższaniu
się, a to jest przypadłość duchowa - to musimy się, odczytywać jako cała istota
ludzka, a nie Dusza teraz, w tym wycinku, czy w tym czasie, bo akurat jestem na
balu, jestem w radości. Nie odczytujemy w Energii Jedynej, tylko w Światłości albo w
całości istoty ludzkiej i naprawdę tu nie jest dobrze. Trzeba uświadomić sobie, że nie
ma przepracowanych rzeczy. Dlatego później dochodzi do różnych incydentów. Są
też jaskółki, niektórzy biorą się za siebie.
Obowiązkiem Zbyszka jest dbanie o to, by inni nie byli „zarażani” (Góra na to
nalega). Czasami siły zła nad człowiekiem panują i doprowadzają do tego, że
przychodzi „zabrudzony”, a czasami człowiek ciężko nad sobą pracuje, ale są rzeczy,
których nie można osiągnąć i też brudny przychodzi.
Przez to, że ostatnio zeszliśmy na poziom subatomowy, można było skutecznie
polokować pewne siły i ściągnąć to co z innych przestrzeni działało ( na niektóre
osoby).
Nie może być współpracy z kimś kto się traci.
Każdy z nas może prędzej czy później się otworzyć, być poprawnym, szanować
drugiego, a właściwie po co na to zwracać uwagę, jak kochasz to wszystko w tym
jest. Tylko to trzeba zaliczyć, a dotychczas tego nie było.
Każdy z nas, jak ma coś do przerobienia, właśnie przerabia w Świątyni Serca i
musimy to w końcu zrobić.
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Naciski Góry są bardzo wielkie na to, by się zaczęło uzdrawianie. Wiele osób
jest już niemal przygotowane do tego, by już to zaczynać. Jest jeszcze taki okres
rozruchowy, kiedy już się zaczyna, ale wiadomo, że dopiero za jakiś czas można
będzie z tego żyć, ale jest nacisk. Pamiętajmy, że to, co my robimy, to jest
uzdrawianie istoty ludzkiej. Ciało fizyczne jest tylko elementem tego,
Dusza jest elementem tego i Duch. To, co dzisiaj prawdopodobnie zejdzie
umożliwi wpływ na Ducha, ale korzystanie ze Świątyni Serca nie jest dla nas
wyjściem z obowiązku doskonalenia się, to jest ciągle kredyt, który nie jest spłacony i
jeśli ktoś tego poniecha, naprawdę będzie uderzenie, ale wystarczy być uczciwym i
sprawdzić na skali (na wahadełkowaniu) i szybko zaliczyć. To, co dotychczas nie jest
zaliczone czyli fundament: pokochanie siebie i drugiego człowieka, to można bardzo
szybko zaliczyć i tylko trzeba się wziąć za to, a potem utrzymać ten stan. Dotychczas,
kiedy nie mieliśmy zejścia na poziom subatomowy i ciemne siły ciągle mieszały z
poziomu Ducha, bo działają wtedy z poziomu Ducha, poziom energetyczny można
zabezpieczyć, było bardzo trudno. Przez to, co być może dzisiaj się stanie, w ogóle
będzie można szybko wejść w pokochanie, ale też trzeba mieć swój „wewnętrzny
dzienniczek” i odnotować trzeba pewne rzeczy jak wyrachowanie, bo my walczymy
teraz o poziomy duchowe. Wywyższanie się, brak miłości, nienawiść to wszystko
musi być zaliczone no i pracowitość. Góra przy hitlerowcach to pokazuje, czyli przy
tych wykorzystujących innych, którzy sieją przy okazji strach – patrz, Bóg ci dał ręce
a ty co widzisz ? - ręce innych ludzi, nie współpraca tylko ręce innych ludzi, oni będą
za ciebie robić.
Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo to pamiętaj, że „małe dzieci” są
podstawione ci po to, by im pomóc, by im było lepiej, jak jest teraz ciężko, to nie
zapłacisz im dużo, bo zbankrutujesz, ale możesz wprowadzić cudowną atmosferę w
pracy. To są dzieci oddane ci pod opiekę, czyli wyczyścisz im rodziny, potem miejsce
pracy, oni się zmienią i to światło przenoszą, więc i finanse potem są lepsze,
wszystko inaczej funkcjonuje. Trzeba jednak mieć świadomość tego, że niektórzy są
niereformowalni i niszczą innych.
Pokazali (Góra) pierwsze wejście z Wieczernika w przestrzeń przygotowawczą,
można tam utknąć na wieki, i nie postąpić kroku na przód, wchodzi się jest np. ogród
i oni ci każą – siej, kop rowy albo coś innego (to tylko tak przykładowo), dopiero jak
to zrobisz, będziesz mógł iść dalej. Jeśli w człowieku jest napięcie (ja muszę przejść
dalej, ja muszę zrobić to i tamto), nie skupisz się na tym i serca całego nie oddasz
przy kopaniu rowów, możesz zostać w tej modlitwie do końca życia i nie przejdziesz,
tak, po prostu tak jest. Jak my staramy się pokochać siebie czy wejść w scenę po to,
żeby osiągnąć więcej, to tak naprawdę to jest wyrachowanie, nie można tej sceny
zaliczyć. Gdy chcesz odkryć prawdziwość i być prawdziwym i to będzie taka wielka
scena, to jak się to stanie, od razu przeskakuje. Czyli postawić naprawdę, na
odnalezienie siebie, bo jak to się stanie co by mogło się dzisiaj (w czasie modlitwy)
stać, to wreszcie by były czyste działania duchowe z jakimś parametrem
Boskim. Działanie jest wtedy na poziomie pola kryształków czyli znak Orin,
który jest symbolem tego, zaczyna sam żyć.
Sprawdzić :
w ilu % mamy otwartą własną Świątynię Serca i wiemy co i jak z nami.
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Dopóki niszczysz Świątynie innym ludziom, dopóki ich uznajesz za nieczystych,
za śmieci to nie możesz otworzyć własnej Świątyni - czyli musimy być nie tylko
czyści, nie tylko doskonali energetycznie, żeby ją otwierać, żeby w przyszłości
otworzyć ją tez dla innych, dla bliskich, to musimy być totalnie czyści duchowo. O to
się tutaj bijemy, żeby być czystymi ludźmi. Jak idziemy przez las i zobaczymy
plastikową butelkę, to należy ją podnieść i być z tego czynu zadowolonym i wtedy
dopiero będziemy wiedzieć, że jesteśmy gotowi, inaczej - nie nadszedł dla nas
jeszcze ten czas. Czasu nam niewiele zostało.
Życie można przedłużyć jak się (oprócz działań energetycznych) jest czystym
duchowo i gra się w karty duchowe.
Jak się gra w karty energetyczne, to przedłużenie nie jest za duże, a jest o co
się bić, bo można dwukrotnie przedłużyć to co jest, ale będąc tylko czystym
energetycznie i duchowo, wyższe wibracje energetyczne i włączony obszar duchowy.
Jak wchodzi złość, nienawiść, depresja i te stany, to są energie niszczące,
rozrywające komórki, zaburzające wszystkie procesy, to jest tak silne, że od razu
wyłącza poziomy duchowe, bo przedłużenie życia, to co tu możemy zrobić, idzie tylko
poprzez duchowość, tylko i wyłącznie przez DNA (duchowe). Jak się ludzie biją
(wojna, kibice) to na poziomie fizycznym ich nie interesuje miłość, kochanie, jest
zamknięty odbiór rzeczywistości drugiego człowieka na poziomie energetycznym (bij,
zabij, przetrwaj kosztem drugiego). To samo na poziomie energetycznym, jak żyjemy
relacjami i złem tego świata, potem drugim człowiekiem miast sobą, by na tym mieć
korzyść, to ciągle obszar niszczący w nas energię. Jak już tego nie ma włącza się
„bycie”, włącza się parametr duchowy, dopiero wtedy można zacząć przedłużać
życie, tylko nie można tego procesu zakłócać, a więc to ugruntowywać.
Przykład:
osoba „x” ma ok. 20 lat życia, jak będzie się odnajdywać i nie będzie
wchodziła w negatywne wibracje doda sobie 3-4 lata życia, natomiast jak się
nauczy być duchową przedłuży życie do 35 lat z 20 ). Mówimy o całym byciu
duchowym.
Jak ktoś się odnajdzie w sobie duchowo, to już widzi ten światem jakim jest
prezentem, ile nawet w tym piekle, w tym kurniku można zyskać, przebudować i to
jest coś fantastycznego, wtedy lat brakuje.
Jak przepromieniowujesz jedzenie, wodę itd., robisz to duchowo, ale po to,
żebyś duchowo mógł się utrzymać, żeby to, co jest tam energetycznie zawarte, było
wykasowane. Czyli to co jest rozwój duchowy, wzrost duchowy, to jest obudzenie się
w duchu i wytrwanie w tej postawie.
Trzeba się nauczyć dbać o jedzenie, o karmę dla Duszy czyli radość, bo bez
tego nie potrafimy wysoko wibrować, no i szacunek dla całego istnienia. Łatwiej to
osiągnąć, gdy odrabia się lekcje, czas najwyższy to zaliczyć.
Teraz zaczynają się warsztaty w obszarze działań, zwłaszcza, że tworzy się
wielkie, wspólne pole. Jak tutaj się coś zrobi, ono utrzymuje te nasze działania,
wzrasta działanie na przestrzeń życiową człowieka, na jego losy, na uzdrawianie na
poz. fizycznym i tu w grę wchodzi silne działanie na poziomie kalectwa. Kalectwo to
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coś na stałe, na trwale zmienione (cukrzyca, Parkinson), rak to niższy poziom i
szybciej się „robi” o ile choroba nie wyprzedza tego działania, (skuteczność działania
np. 60 %, a postęp choroby 80 %).
Jak się jest wspólnie działania są skuteczniejsze, we wspólnym
odczycie można sobie pomagać.
To co nam podpowiedzą można zrobić, żeby błędów było coraz mniej, żeby
życie ukształtować tak jak chcemy, by przełożyć na sukcesy w rodzinie, finansowe.
Musi się to przełożyć na nasze szczęście. Trzeba też dbać o odpowiedni stan
energetyczny - radość czyli trzeba wchodzić w nowe.
Góra mówi o stworzeniu wspólnej strony internetowej dla wspólnej reklamy,
informacji. Zacząć uzdrawiać, by dla wielu stało się to nowym życiem (niektórzy są
już do tego gotowi).
Przestrzeń duchowa gęstnieje, to co dotychczas traktowane było jako mgła,
mgłą nie jest. Tam jest nieskończona ilość drobniutkich żywych cząsteczek, takie
Cherubinki. Ta mgła wreszcie jest ziarnista, a to oznacza, że wchodzi się na poziom
co najmniej pola kryształków, a to działanie na poziomie ducha.
Już teraz, jak się działa na osoby z poziomu subatomowego, widać zmiany.
To, co jest ważne, chodzi o to jak się dogadujemy z Duchem ludzkim, czy to chodzi o
relacje, o związki między ludźmi itd., na tym poziomie jeśli Duch ludzki jest za Duszą,
jest blokowane np.: kocham Krysie, a ona mnie nie chce pytam „Boże, czy Ty jesteś
za tym?” Jeśli Bóg odpowie „tak synu” to mogę ją programować. Czyli programujemy
dusze i człowieka fizycznego, bo duch wie, że to jest korzystne dla obojga, więc jak
się włącza działanie duchowe, jeśli „coś” jest „za” można pomóc dwojgu ludziom się
rozejść albo złączyć. To jest duże ułatwienie, bo jak te Siły wchodzą w grę, to
wszystko się pięknie samo kształtuje.
Modlitwa 1 – skrót
Wyparowujemy, nasze cząstki wędrują do góry takimi kanałami i to się łączy w
malutkie słoneczko. To co z nas poleciało do góry i stało się tym jednym, zaczęło
promieniować w odwrotnym kierunku, ale to jest jedno. My siedzimy na dole, ale to
co poleciało do góry łącząc się w górze w jedno stworzyło nowy twór, nowy
organizm, nowa istota.
Możemy ujrzeć się, znaleźć w tej jednorodnej istocie u góry i stamtąd
popatrzeć w dół ( ale jeszcze nie potrafimy tego zrobić).
To bycie jednoczesne kilkoma istotami u góry jest w tej chwili w naszym
doświadczeniu niemożliwe do osiągnięcia.
Wchodzimy w poziomy Stwórcze, ciekawie tu wygląda Wieczernik, ogromny,
za stołem siedzą gigantyczne postacie. Widać jakieś opustoszałe miasto, powinniśmy
tam zejść, ale przed nami jest chmura pyłu, która jakby miała przygotować nasze
zejście, by to co tam było niebezpiecznego zostało zneutralizowane.
To jest fragment jakiejś rzeczywistości, są zręby domów, strumienia.
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Nasza wibracja nie pozwala ujrzeć tego w całości. To przygotowanie do tego
by się tu odnaleźć. To ściany gigantycznych domów. To miejsce było nam znane, ale
o tym zapomnieliśmy. To technologia energetyczna, wszystko jest żywe,
współgrające z całością, zawiera dusze w środku, wchodzi z tym w interakcję.
Pojawia się kępka trawy jak na pustyni, jest przestrzeń wydmowa. Pojawia się
kobieta, która dba o tę kępkę trawy. Jest ona forma doskonałości w stosunku do nas
(Bogini). Ta Pani daje nam po źdźble trawy, mamy to zabrać z sobą (to roślinka z
korzeniami). Każdy ma swoje sceny po otrzymaniu roślinki.
Śmierć (mamy to na skali) to jest poziom kasowania pewnych zapisów na to,
by powstały nowe czyli kasujemy tą maksymalna energią wszystkie zapisy, czy mocą
duchową, natomiast życie, które jest ruchem tworzy je nowe, tylko ten zapis trzeba
dać.
Siedzimy w Strumieniu Życia, jest bardzo silny.
Przy działaniu wystarczy połączyć się z tym Strumieniem i dzięki posiadanej
Mocy, Prawu po prostu podpowiedzieć, by wpłynął, uzdrowił, by życie się zmieniło
itd. , a on w tym wspólnym akordzie sprawi, że tak się będzie działo. Ten Strumień
Życia potrafi przybrać formę kobiety, przewodnika, anioła, nawet naszego wielkiego
Ducha, to jest zawarte w Strumieniu Życia.
Strumień Życia w tym przypadku jest to uniwersalna Siła, aktywna Siła w
Oceanie Ducha Świętego, w tej Całości trzymanej przez Nicość. To jest aktywna Siła,
wpływa na Całość. Co napędza palmę (roślinę)? - jej indywidualna dusza, czyli
fragment Strumienia Życia, co napędza Kowalskiego? – jego dusza, czyli
indywidualny fragment Strumienia Życia, mówimy o tej pięknej przestrzeni
energetycznej, tworzonej w Oceanie Ducha Świętego, Mocą Prawa Duchowego, a
wszystko to jest cząstką tej wielkiej, energetycznej Istoty, tego Strumienia Życia
(poprawka Góry), to jest wspólna energetyczno-duchowa (nie tylko energetyczne) i
duchowo-energetyczne.
W tym Strumieniu Życia my jesteśmy jego cząstką, tu się czuje prawdziwą jedność.
Wystarczy dla wspólnego dobra tylko powiedzieć, by to i tamto się stało (to
będzie później). Nauka leci dalej. Musimy nauczyć się czuć ruch życia, postrzegać go
wszędzie. Jesteśmy budzeni na takim poziomie, by go stale czuć, by był czysty i
przez żadne nasze ułomności nie tracony w postępowaniu. Z poziomu Ducha to
dopiero widać, z poziomu zagubionych energii nie bardzo.
Jeżeli wejdziesz w Strumień Życia możesz zmieniać i materializować.
Każdy element, na który spojrzysz, jest przeniknięty Strumieniem Życia.
Kiedy jesteśmy w Strumieniu Życia wiemy, że jesteśmy nim, w nim, połączeni
z Całością.
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Jak jesteś kropelką (w wodzie, w Strumieniu Życia) w oceanie to czujesz się
częścią oceanu i korzystasz z dobrodziejstwa oceanu. Chodzi o to, że możesz być w
pełnym odczuciu Strumienia Życia, możesz być kropelką, a skoro nią jesteś i
akceptujesz inne, jesteś automatycznie i Strumieniem Życia, pełnym choć w tym
miejscu, gdzie ta kropelka skupia swoją uwagę (mogą być i kropelką i Strumieniem
Życia w jakimś miejscu), nagle jesteś pięknym potokiem, już nie kropelką, który
płynie, przenika domy itd., już masz moc Strumienia, jesteś Strumieniem.
Każdy z nas ma przemieniać się w Strumień, bo i tak nim jest i nie czuć
oddzielności od struktury kropelkowej (woda).
Teraz budźmy się jako ta woda, odczuć się, że jest się wreszcie Strumieniem,
tą wodą i jako ten cudowny Strumień zmian, jako ten ruch wpłynąć do domu, w całą
swoją przestrzeń życiową, w uzdrawianego człowieka, jako Strumień, do którego
doszedł likwidując umysłową pułapkę oddzielności kropelki od wody. Ścianki znikają,
jesteśmy całością w tym punkcie skupienia uwagi. Niech każdy w indywidualny
sposób odczuje, że stał się strumieniem, oceanem, jeziorem, ale fragmentem całości,
a więc całością, z całością mocy, z całością działania człowieka, zmian i niech zrobi
to, co dotychczas chciał wywołać przez uruchamianie czegoś płynącego z rak i serca.
Teraz już jesteśmy „tym” płynącym z rąk i „tym” płynącym z serca, już jesteśmy
Duchem Całości, tym pięknym Oceanem i róbmy to, co dotąd chcieliśmy robić jako
oddzielna kropelka. Teraz my jesteśmy mocą Całości czyli ruchem, wodą ( Każdy
działa).
Nie wzbudzamy energii z zewnątrz, czy działania z zewnątrz, tylko my stajemy
się działaniem, my jesteśmy ta energią, która wpływa w człowieka w przestrzeni i
tworzy zmiany, my tym jesteśmy (jesteśmy zdrową nerką, nową ścieżką życiową,
poprawą relacji). To my, ta woda, przejmuje nowy zapis. Musimy odczuć, że my,
będąc tą wodą, to robimy. Później jest odczucie skończoności działania.
Jest się jednym wielkim działaniem, doświadczeniem.
Trzeba odczuć, że ten uzdrawiany i my to jedno doświadczenie, nie ma
oddzielności (zdrowa moja nerka, choć to nerka Kowalskiego). My jesteśmy ODŚw.
dla całej w nim zawartości. Dla nas nie ma ścianek kropelki i przez to jesteśmy
obecni w uzdrawianym, w każdej cząstce jego istoty. My tylko powiedzmy co ma
być, bo i tak ta woda wszystko przenika.
Góra mówi, że ta lekcja jest bardzo ważna, bo jest zamykająca działanie
przestrzenne w ogóle. To się wiąże z naszymi dotychczasowymi działaniami jest
zamknięte? przez odczucie te totalnej jedności, bycie woda i to, że w tej wodzie czyli
tobie zachodzą zmiany, które chce by zaszły ta cząstka nas, która uważa się za
kropelkę.
Wszyscy jesteśmy taką jedna rzeczą, która żyje iluzją ścianek.
Jest się Oceanem, więc z poziomu prawa można zmieniać, by ludziom było
cudownie. Jezus to samo robił wyobrażając sobie Niebo, że wszystko jest w Niebie,
wszystko jest całym, jednorodnym Niebem. To samo uczyli nas odnośnie wody,
Strumieniu Życia, ruchu, a Jezus przez wyobrażenie Nieba. Jezus materializując,
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fragment Nieba lepił po swojemu. U nas to forma wody, która przybiera określoną
postać, tworzy się malutka kropelka np.: chleb.
Strumień Życia wypełnia przestrzeń między naszymi cząsteczkami, które są iluzyjną
ścianka kropelki.
Człowiek czuje się jednym ze wszystkim, kiedy uznaje wszystkie cząsteczki za
równoprawne ( jak czegoś nie lubisz, nie kochasz to tego nie odczujesz), to ćwiczenie
na pokorę.
Jest się wodą i działa np.: to totalna kreacja.
- W tych pasmach, w których jesteśmy nie ma zła, nie ma przeciwdziałania temu co
chcemy, nie ma całego bogactwa tej chorej filozofii, że się nie uda, tu istnieje tylko
kreacja, ma być, tak jest. Z tego poziomu to co na Górze będzie tym co na dole. To
doświadczenie, to odczucie gruntuje się w nas ( do 9 godzin).
= Koniec =
To co było z Duchem Całości i jak się patrzy to Pra-Ojciec i wychodzenie poza
Pra-Ojca i stawanie się w strukturze ruchu.
Mamy zapamiętać, co to znaczy „człowiek złotówkowy”, a inni nie są
śmieciami, bo dzięki temu możemy wstrzymać to, co jest w nas niepoprawne.

Modlitwa 2 – skrót
Coś będzie w nas zasypiać na zawsze, porównywalne to jest ze śmiercią
duchową czyli czymś na głębokich poziomach, mamy pozwolić poddać się temu
procesowi.
Jesteśmy jak membrana, zamarznięta woda i Strumień Życia nie potrafi przez
nas przepływać, przenika nas, ale my niewiele z tego odbieramy lub nic. Mamy
pozwolić, by Strumień Życia rozmroził w nas swoje własne cząstki, byśmy zaczęli to
czuć. Jak zaczniemy czuć, że to zaczyna w nas żyć, zobaczymy drugiego człowieka
jako fragment tej wody, zaczniemy czuć życie, a nie o nim gadać. Śmierć to koniec
starego, początek nowego. Tajamy, ustępuje zamrożenie, byśmy poczuli życie.
Proces, któremu podlegamy, zależny jest całkowicie od nas, a jednocześnie
całkowicie dla nas nieznany, tak, jak byśmy budzili się w subtelnej prawdzie.
„Jak mogłeś dawać życie, skoro sam tego nie czułeś, jak mogłeś żyć tu, w tym
świecie, skoro nie czułeś radości, wolności, miłości, skoro nie słyszałeś śpiewu mew”.
Zwierzęta są bliższe harmonii niż my, bo intuicyjnie są zjednoczone.
Mamy narzucony obraz nas, a my to nie ciało. Zostaliśmy zamknięcie w swoich
wyborach, swoim postrzeganiu, pojmowaniu, w słyszeniu odpowiedzi na własne
pytania.
Pytania czasem zadaje Bóg, byśmy w odpowiedziach się narodzili, ale trzeba je
usłyszeć.
Kiedy jesteś w oceanie życia, rób i to będzie, patrz jak to się kształtuje.
Dla ciała fizycznego orężem jest siła fizyczna, dla ciała
energetycznego – siła energetyczna (są ludzie, którzy siłą energetyczną
przesuwają przedmioty), ona jest bardzo uśpiona, by człowiek drugiemu nie zrobił
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krzywdy (mógłby bezkarnie krzywdzić, zabijać, bo anonimowo), jest też siła
duchowa, a jej mocą kreacja. Kreujesz i się staje, bo Duch już jest życiem (kiedy
wchodzi w formę istnienia), w kreacji tworzy w nowe istnienie.
Pokazują pierwotną materię, jest to na
Odczujmy, że w niej jesteśmy (wolni, szczęśliwi).

poz.

14

(gęsta

magma).

Wtedy, kiedy jesteśmy czyści, uczestniczymy w spektaklu, możemy po części obudzić
w sobie coś, co się nazywa mocą Boską, a tylko ona pozwala w świecie duchowym
odczuć cząstki energetyczne i poprzez nie fizyczny świat, bez niej to nie byłoby
możliwe, bez niej Duch nie może się tu przejawiać. Ponieważ jednak Ojciec
wszystkich kocha, mówimy jest On w nas. Postarajmy się to odczuć.
Wchodzimy w proces twórczy czyli jesteśmy malutkimi, genialnymi dziećmi ( 24-5 lat), cofamy się do momentu, kiedy wszystko widzieliśmy, patrzmy co w tej
zawiesinie, w tej mgle jest. Patrzymy na tego, który wyciąga do nas ręce, z którym
jako dzieci rozmawialiśmy, a potem o tym zapomnieliśmy. Wracamy do momentu,
gdy port komunikacyjny z Rzeczywistością ponad istniejącą był otwarty. Tam był
pomost, który musimy odzyskać, (to indywidualne doświadczenie). Jak się otworzy ta
brama, iść prosto przed siebie (do Białego Zamku – nazwa krainy). Tam zobaczymy
jacy byliśmy – odważni, że Duch jest pracowity, że Duch bezgranicznie kocha, że
było w nas wszystko to, czego bezradnie w tym świecie poszukujemy. W tym świecie
nie znajdziemy tego, co nas tworzy, przymioty dane przez Boga. Dla dzieci tamten
świat jest w pełni otwarty.
Przypominają nam, byśmy znowu ożywili to, co nazywamy wyobraźnią,
fantazją, byśmy wypełnili się pożywieniem znowu tamtego świata. Kiedy rozpraszamy
się we wszystkich cząstkach, znowu mamy dostęp do Całości. Znowu nasz świat ma
się wypełnić życiem, ruchem, obecnością wszystkich tych istot, tej Całości, która i tak
istnieje tylko my staliśmy się na nią głusi. To wszystko ma w nas odżyć, to ciągle jest
i na nas czeka.
„Stańcie się jako dzieci” – nauka Jezusa, wtedy będziemy mogli odczuć to,
co później nastąpiło i nas chorobliwie wypaczyło. Musimy obudzić w sobie nasze
zwierzę, niezniszczalne dziecko. Przypominamy sobie to pełne odczuwanie potężnej
istoty duchowej jaka funkcjonowała w dziecku. Sięgamy po największy nasz skarb,
potężny, jedyny talizman – światło naszego duchowego serca. W dziecku jest
zaufanie, które wynikało z odczucia potężnej jedności z zewnętrzem i czystości.
Musimy się nastawić na latarnię, która w nas przyspieszy wszystkie procesy
duchowe. Jeżeli pozwolimy by nas b. szybko wprowadzono w duchową dojrzałość,
wtedy wszystko się stanie. Jak trenować – „Bądźcie jako dzieci”.
Odbierajmy przekazy z Białej Iglicy. Niech to światło nas z powrotem obudzi,
niech nas przywoła głos tego cudownego, niebiańskiego instrumentu, bo przecież
tam są osobiste pasma każdego z nas, tam jest nasz dziewiczy, czysty rejestr, by ten
obraz, jaki był tam wkodowany, zaczął na nas promieniować. Pozwólmy, by
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powróciło w nas to, co miało w nas być, a czego nie ma, by włączyła się nasza
latarnia. Pozwalamy się odbudowywać.
- To się dopiero wszystko zaczyna, modlitwa trwa i nie zakłócać, jej negatywnością.
To, o czym nas informują, to tylko cząstka nas, cząstka całości uruchamiana (
objawiana) tylko i wyłącznie po to, byśmy się obudzili i odbudowali.
Umysł wszystko chce wiedzieć, duch tyko to, co jest mu potrzebne, do
funkcjonowania, niepotrzebne odrzucić
Koniec modlitwy
Tam, gdzie jest na skali DUCH CAŁOŚCI to wszystko to jest poniżej Ducha
Świętego, i okie ?? to na poz. pasm zejściowych – 60 %, na poz. pasm ruchu – 20 %
i coś łączącego nas z DŚw.
Pamiętajcie o tym, żeby nie szkodzić drugiemu, by nie przeciwdziałać
temu co w nas zachodzi. Skoro jesteśmy Duchu Całości to mamy innych w sobie
zawartych. Rośniemy w przyspieszonym tempie.
Pamiętać, że siłą przewodnią dziecka jest zaufanie w sobie, nie ma zawahania,
emanuje siłą i to co idzie od niego powoduje, że nic stać mu się nie może.
To pierwsze odczucie kiedy odnajdujemy w sobie zwierzę, kiedy jesteśmy półzwierzęciem, pół-człowiekiem, siła duchowa.
W tej chwili 5-6 osób nie będzie miało uczestnictwa pasm Boga, stało się to do
czego się dążyło, ale to nie jest zamknięcie procesu. Jest jeszcze coś, co jakby
aktywuje się, chodzi o to, że w czasie działania, gdy pojawiają się złote pasma to one
usztywniają wszystko to co chcemy, nas interesuje głównie uzdrawianie. Jeśli chodzi
o przestrzeń, wszystko jest intensywniejsze.
Jeśli chodzi o uzdrawianie, zmieniła się procedura, nie ma już uzdrawiania u
osoby, u której jest 1-2 procent pasm Boga czyli złotych. Nie ma uzdrawiania, jest
tylko czynienie człowieka zdrowym. Jak nie ma rozdziału pasm złotych, to
jeszcze parę osób nie ma tego wpisane, to jest uzdrawianie (może to będzie
następnym razem). A tu dotykasz i leci, uczyniłem zdrowym i wszystko z zewnątrz
dąży do tego, by to utrzymać. Te pasma, jakby to była siateczka (na, którą się
nakłada gips na chorego), czyli układasz siateczkę i białe (wszystko to z czego ten
świat nie jest zbudowany) leci i powoli to samo tworzy. My nie uruchamiamy procesu
zdrowienia tylko wkładamy zdrowie (pamiętać o tym przy działaniu). Pasma te
schodzą i uzdrawianie jest o 30 % silniejsze. Jeszcze potrzeba nabrania pewności,
przypraktykowania tego. Pojawiły się już cząsteczki materializujące w organach,
wszędzie, nawet poziom wcześniej.
Czasem coś się już materializuje, przemienia, ale choroba podąża i jest nieco
szybsza. Trzeba sprawdzić skuteczność na poz. fizycznym (co jest szybsze postęp
choroby czy działanie). Jak wchodzi, my we wspólne pasma, wygląda to jak wiry,
jakby istniała aktywna przestrzeń , wrzucasz to co jest, to wpada i zjawia się na
ziemi. To ci się staje się tym co istnieje, zmieniają się ścieżki losu i inne rzeczy.
Trzeba się wypisywać ze snów innych. Ten mechanizm działał u J… , śnili nim
inni, oni swoich ofiar nie puszczają (niszczą człowieka).
Ludzkie sny można zablokować, bo to jest programowanie, mówimy o snach
„tamtych” istot (ciemnych). Jest to ciągle droga dla tych, którzy nie zostaną dotknięci
poprzez Światło czy Światłość, trzeba te blokady robić.
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Sprawdzić:
w jakim % ( to panowanie nad własną wola i myślami) panujemy nad
tym. Jak się docinamy od snów innych, od tego, że nami śnią i
reżyserują to życie, automatycznie podnosi się władza nad wolą i
myśleniem.
Sprawdzić: - w ilu % śnimy własnym życiem
- w ilu % kontroluje własną wolę i własne myśli,
bo to, że nami nie śnią, nie oznacza, że jesteśmy tacy mocni i wprawni, żeby w
całości to kontrolować.
Wchodzimy w pasma, które praktycznie potrafią to całkowicie zablokować i dobrze to
byłoby sprawdzić.
Przy uzdrawianiu duchowym to nam ma zależeć na tym, by Kowalski był
zdrowy i to my mamy się modlić o to, by on przyjął to nasze uzdrawianie, nam ma
zależeć , a nie jemu.
W naszym polu energetycznym on jest i jak on jest chory, to wibracje jego
choroby w nas wchodzą. Jak jesteśmy rozlegli, to wszyscy, którzy wchodzą z nami w
układ energetyczny są w tym polu zawarci. Jeśli nie panujemy, w tym rozległym
polu, nad pokochaniem, wybaczeniem i innymi, to niska wibracja tych osób ściąga
nas w dół. Dlatego wtedy, gdy są ugruntowujące nas przemiany to jest lepiej, za
chwilę gorzej, trzeba poczekać, by ze zdwojona mocą ustawić to i utrzymać. Góra
nas pilotuje i czasem zasypiamy, otumaniają nas, żeby przemiana się zawiązała, żeby
to przetrwać. Ta rozległość, choć wiążę się też z mocą, jest wielkim minusem.
Dlatego jak ktoś do nas przyjdzie albo o nas wie, to dobrze jest być cały czas tą
świecą, tą Iglicą dla innych (dość, że ich wyczyszczam to na dodatek sama się dobrze
czuję). Dlatego jak sprawdzamy w ilu % jesteśmy panami własnej woli i myślenia, bo
jak nacisk tych osób w naszej energetyce jest chory, to choć śnimy już własnym
snem dużo, to jeszcze nie do końca (śnienie 100 %). Kiedy wytwarza się cisza to jest
totalna kontrola własnej istoty. Można sprawdzić kto tu ma jakie „wyczyny” i już
wiemy z kim mamy do czynienia. Im bardziej panujemy nad sobą, tym bardziej sobą
jesteśmy, blokujemy w naturalny sposób wpływ wszystkich osób( ich myśli, emocje,
energetykę).
Charakter człowieka, jego postawa decyduje o tym czy wejść z nim w aktywne
związki czy nie (sprawdzać), ale jak się znajdzie w naszym polu, trzeba od razu to
wszystko czyścić. Jak już z nas coś promieniuje, to wszystko czyści się
automatycznie.
Sprawdzić :
w jakim % ma się Ciało Świetliste aktywne, by wiedzieć co i jak. U
Jezusa promieniowało wokół głowy, wokół serca i wokół ciała były
aktywne ( ciało świetliste). Tylko w ciele fizycznym były ograniczenia.
Idzie też blokada na najwyższe siły z tamtej ( ciemnej ) strony.
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Modlitwa techniczna 1 - skrót –
„Nie musicie nic robić, nie musicie nic obserwować, mamy tylko pozwolić na to, by
nasze własne cząstki czyli, coś co nas stanowi (nie kojarzyć tego z ciałem fizycznym,
bo ciało fizyczne będzie tu postrzegane jako wielki hologram) tylko pozwolić, by
nasze cząstki energetyczne, bo cząstka duchowa nie istnieje, ale pokażą się jako
niebieskie bąbelki, byśmy wiedzieli o co chodzi. Mamy pozwolić, by nasze cząstki
podróżowały, nie ograniczamy ich wolą, pozwolić na to, by się działo to, co się ma
dziać. Jest to bierne uczestnictwo. Bąbelki łącza się, unoszą ( aż lęk ogarnia).
Strach jest energetyczny, lęk duchowy.
Góra coś robi, by nie było lęku przez opuszczanie ciała duchowego.
Zasypiamy. Przez naszą niedoskonałość nie będziemy wiedzieli do końca co się dzieje
z ciałem duchowym.
Ciało duchowe powróci do nas za chwilę z nowym, ale rdzennym zapisem. Nowy, bo
nie korzystaliśmy w pełni z własnych mocy, dopiero odkrywaliśmy to, a Duch wróci
mocniejszy o tego siebie, którym już był, czyli nowy dla nas zdruzgotanych przez
świat energetyczny, ale rdzenny, trwały, którego korzystaliśmy, który kiedyś
zbudowaliśmy. Jest to idea połączenia naszej prawdziwej natury z mocą
Wszechświata. Ona się właśnie wyraża w postaci zwierzęcia, ale teraz ten moduł,
który przyjdzie to nie jest budowanie pierwotnych, w nas zawartych struktur tylko
postać, którą ujrzymy jest głębią. Tu zobaczymy, to co w nas wróci, to będzie sposób
w jaki Bóg na nas patrzy. Ta postać może być różna, ale „to” kumuluje w sobie
wszystko czyli nawet zwierze pierwszego i drugiego poziomu jest tylko cząstka tej
postaci, tej naszej natury. Jak by Bóg na stałe z daleka, widzący właściwie swoje
dziecko, jakbyśmy byli w trudnej sytuacji o obecność Tego Ojca będzie bardzo
życzliwa dla nas, pomagająca, by ten Duch rdzenny, który za chwilę do nas wróci, był
mocniejszy. Pojawił się Zeus i na nas patrzy. Każdy niech sam odczuje tych naszych
wspomagających i czeka na powrót własnego Ducha.
Zło atakuje człowieka przez tylne czakramy, swoje jaja składają (jak atakują
człowieka), na pierwszych kręgach ogonka. Dlatego przy namaszczeniu oni są tu
zablokowani. Nie pozostaje im nic innego jak motywować ludzi do ataku n nas, a
ludzkie energie wchodzą w nas z przodu, ale musimy być ze światem energetycznym
połączeni i jest wojna.
Robi się w nas tunel kręgosłupowy ?, ten tunel to jakby przygotowanie do
zejścia Ducha, likwiduje czakramy, wszystkie czakramy łącza się w jedną,
energetyczną bryłę, wielkie Jajo, jakbyśmy byli wielkim tworem energetycznym, tym
który nie potrzebuje już łączności z zewnętrzem. Kiedy wróci nasz Duch w swojej
pierwotnej mocy, swoich pierwotnych zaletach, w tym co powinno być w nas
aktywne od zawsze, wtedy to on, z poziomów duchowych będzie włączał w nas
receptory energetyczne.
To białe Jajo nie pozwoli na wejście energetyczne z zewnątrz, ale informowani
będziemy w pewnych odczuciach jakby po staremu.
Śpimy i czekamy, to wszystko ze sobą się połączyło.
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Okazuje się, że białe Jajo, to taka stacja łącznikowa, dzięki niej w całym morzu
świata energet. i duchowego będziemy się odnajdywać ( w całej przestrzeni, w której
się znajdujemy będzie wiadomo co robimy) jesteśmy jakby cząstką tej wody, która
przekazuje info nagle wszędzie.
Chromosomy duchowe są w nas zawarte i prawdopodobnie chodzi o ich
budzenie, a to oznacza, że o czym pomyślimy, automatycznie będzie się działo. Jajo
jest tez forma ochrony przed nami samymi, czyli moc tego Jaja będzie nas do
pewnego czasu prowadzić. Dopóki nie będzie włączona czysta jaźń, bo posługiwanie
się niewłaściwą myślą promieniowałyby na zewnątrz strasznie i błyskawicznie
mogłoby przynieść nam szkody, to będzie to w nas blokowane. Ten filtr, który się
znajduje w Jaju, będzie też sprawiał, byśmy sobie zła nie czynili na zewnątrz nie
właściwie wszystko ujmując. Dopiero całkowicie to Jajo zniknie, to nie dość, że jest
ochroną, to jeszcze powoduje, że nie będziemy zapisywać własnych błędów
wynikających z nie właściwej postawy, tych błędów w zewnętrzu i jak już będzie
tylko czystość, radość, duchowe uniesienie, jedność ze wszystkimi jaką odczujemy,
że tą woda jesteśmy w pełni, Jajo się rozpuści. Nasz myślenie będzie totalną
pozytywnością. Obserwować jak zarys jaja jest słaby, tzn, że chwila, kiedy ono
zniknie, i będziemy działaniem, tak jak Bóg jest działaniem, działaniem w tej
Rzeczywistości, staniemy się reżyserem, aktorem i scenarzystą jednocześnie.
- Tworzą się w nas kręgosłupy, kanały duchowe czyli wyższy poziom zabezpieczenia.
Dotychczas widzieliśmy Ocean biały, bo to świat energetyczny, a teraz niebieski.
Tu liczy się moc. Duch musi być mocą, która umożliwia mu bycie tym, kim
chce, nawet bycie niewidocznym obserwatorem. Dopiero jak włącza działanie,
zauważamy jego obecność. Bez mocy nie może istnieć i ta moc jest w nas ładowana.
Musimy w Duchu być ugruntowani, by odczuć pasma Boskie, wibracje muszą być na
stałe podniesione. Kryształki są niebiesko-czarne, z poświatą.
Teraz przypomina to wodę, wszystko staje się trwałe. Czujemy się jak w
wodzie. Siedzimy na dnie Oceanu, u góry jasne światło, jakby Niebo się otwiera i
powoli schodzi, tak jakby źródło tego światła ku nam się przybliżało. To, co się
przybliża, wygląda jak wielki talerz, biały i na tym siedzi mnóstwo osób w bieli, widać
tylko twarze. To, co do nas schodzi, to cząstki nas samych, tam jest nasz Duch, On
ma pewną wiedze. To światło jest między nami, wnika w nas.
Jesteśmy w tej chwili istotami wodnymi, lekko granatowymi, a woda to nasza
część, to przedłużenie nas. Mamy iluzje swojej oddzielności, ale równocześnie
jesteśmy w tej wodzie.
Jak to się ugruntuje, to oznacza, że cokolwiek tu zobaczymy np. wątrobę
Kowalskiego, to jak chcemy by to było zdrowe, to nasze chcenie staje się tu prawem
i to jest, Na tym poziomie nie może powstać żadna negatywna myśl, , żadna nie
współtworząca z innymi, ponieważ zostalibyśmy wycofani. Za takie przewiny syn
Boży opadł w dół i z powrotem się odnajduje. Tutaj, w tych przestrzeniach, na tych
poziomach, jest tylko dodawanie nowych, pięknych wartości. Tutaj nie ma cenzora,
tu nie istnieje dobro i zło, które jest wyborem w światach energet. Tutaj jest się
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doskonałym, czystym, w jedności, współtworzącym nowe, cudowne wartości. Tu się
nie dodaje nic, co by mogło drugiemu zaszkodzić. Więc jak tutaj się odnaleźliśmy, to
żeby tutaj wytrzymać i tutaj przetrwać albo, żeby uruchomić działanie, to kiedy się
znajdziemy w tej wodzie, jesteśmy istotą wodną, to tylko mówisz „ to zdrowe,
Kowalski ma cudowne życie, tam niech się zmieni, niech tak będzie” i już zapisane i
znowu możemy obudzić się w świecie energetycznym czyli na niższej wibracji niż ta,
którą posiadaliśmy będąc w stanie istoty wodnej, w świecie duchowym dzięki czemu
? , jak włączy się jakieś negatywne myślenie, to nie będziemy mieć tej mocy, by
kasować to, cośmy w tym stanie uczynili. To Jajo, które w wodzie znika, ono jest
tylko iluzyjne, to jest taka gwarancja, bezpiecznik, podpowiedź, że nie będziemy po
wyjściu z tego stanu niszczyć tego, cośmy tu zainicjowali. Tutaj co chcemy, żeby
było, to jest, się staje, ono jest. Ta inicjacja to ułożenie planu, który ma
funkcjonować.
Staje się tu jeszcze coś innego, jakby podpowiedź co do mocy. Zaczyna być
jasno, od góry bije promyczek światła, ostry, wygląda jak samarytański miecz, idzie
w czoło z góry i siada z przodu czoła i na oczy, to jest zejście Ducha. Dzisiaj może
zajść proces zstępowania jakichś cząstek naszej istoty, ale teraz jest zejście,
schodzenie istoty duchowej.
Światło czyli Duch i ta podstawa, niebieskość – moc, to wszystko razem się
zaczyna przenikać. Dotychczas widzieliśmy ODŚw. na poziomie ducha, a nie mocy, bo
jako Duch nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że zapisy robimy w świecie
duchowym, w kreacjach, świat mocy i to potem się przejawiało w świecie
energetycznym. Znika woda z naszego widzenia, ale cały czas jest, ten Str. Życia, to
wszystko ciągle jest, ale nie musimy o tym pamiętać. Kiedyś zapomnieliśmy o tym i
byliśmy od tego odcięci, bo swoja uwagę, swoje czucie skupiliśmy tylko na to, co
widzieliśmy, zapominając o tym, co tak naprawdę to wszystko tworzy. Duch jest
jednocześnie i życiem, bo ma moc, a jednocześnie jest sobą samym. To co teraz
zachodzi to powrót Ducha, czyli zstępowanie istoty duchowej, tro z ludz/Idei ?? jest
pełnym otwarciem się w Oceanie duchowym. Zachodzą jednocześnie ważne procesy
duchowe, przeczekać to.
To teraz zaczyna się dziać, to równouprawnienie, dzięki czemu odczujemy, że
jesteśmy obecni we wszystkim i możemy dokonać wyboru – kolano, złość, kochanie,
to wszystko jest w sobie stonowane.
Zachodzi teraz budzenie Ducha w nas. Znowu stajemy się sobą, ale to już
będzie poziom duchowy.
Teraz Duch zaczyna łączyć się z wodą, z tym co jest na zewnątrz. Każda nasza
cząstka zaczęła się łączyć z ODŚw. , z mocą, my się kotwiczymy, ugruntowujemy.
Mamy potężny wpływ na każdą cząsteczkę człowieka (naszych Kowalskich). Ciało
egzystencjalne wypełnia się teraz całością, wszyscy staja się obecni w nas i mamy na
nich jeszcze większy wpływ.
To jest zejście Ducha, nie zstąpienie Istoty Boskiej. Ten proces zachodzi i
zamyka się wstępna procedura, ale jak my otworzymy oczy, to będziemy jak w
duchowym amoku, nie będziemy potrafili się odnaleźć, skorzystać z tego jacy już
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jesteśmy, jeszcze będziemy postępować, reagować po energetycznemu. Już możemy
inaczej, ale jeszcze nie potrafimy. Proces zstąpienia Ducha już nastąpił, ale teraz on
będzie odnajdywał się w sobie samym, będzie rządził się swoimi, coraz wyraźniej
ujawniającymi się prawami, zasadami, odnajdywał się będzie w swojej własnej
postawie.
- To jest jeden z wariantów, który jest mocny, poprawny, właściwy, tak, że nie
trzeba czasu tracić na szukanie innego rozwiązania, widzenia. Ten model jest
naprawdę dobry.
= Koniec =
Doszliśmy do poziomu zejścia Istoty duchowej i w zależności od naszej
doskonałości pozostaje zstąpienie Istoty Boskiej, bo istota duchowa najwyższa to
cząstka Boga.
Jak się budzimy na tym poziomie to mamy wpływ na Całość. Jak będziemy
reżyserować nasze przeznaczenie, to co jest zgodne z wolą Ducha czyli naszą(
sprawdzać, czy błędu się nie popełnia), to ma się stawać, jakby nie było z tym
żadnego problemu, bo my i tak tam jesteśmy.
Jak działam to wiem, że ta woda wypełnia Kowalskiego i jak wprowadzam
zmiany, bo jestem wodą, to tam już jest dobrze, a na poz. materii może się to
przejawić za jakiś czas.
Wszystkim parametry się poprawiły znacznie: kontrolowanie siebie, bycie
panami swojego życia itd. i działanie.
Czas budzenia się będzie trwał do miesiąca.
To schodzenie Istoty duchowej to wypełnienie do 100 % tego poziomu
subatomowego. Dotychczas grupie osiągaliśmy do 40 %, a teraz osobiście możemy
osiągnąć 80-100 %. Teraz to zabezpieczenie sprawia, że do człowieka nie ma
dostępu nic, ale człowiek ma prawo wyboru i jak nie chce pracować, nasiąka tym
samym ( po wyczyszczeniu), Dla tego, kto podejmuje wysiłek to rewelacja.
Wpływ na egzystencję był 0-10 %, przez zamknięcie będzie 60 %.
Jak wstawiamy swoje plany to ma to być ( Księga Wolności). Pamiętać o celach.
Trzeba wytrwać.
Jeśli w tej wodzie ujrzy się to co by się chciało, by w przyszłości się stało, to
naprawdę to może być. Zrobić, zaklepać i to się realizuje. Wtedy aktywność działania
jest zdumiewająca.
Sprawdzić sobie (przed wspólnym działaniem) jaka była równowaga
energetyczna, , na jakim poz. umysł nami będzie rządził itd.
Wszędzie powinna być poprawna.
Uruchamiamy działanie w tym Oceanie, Góra mówi Bojarzy ?
Duch jest sam działaniem i to co robisz jest. W tej chwili mamy kupę celów, a jak
jestem w Oceanie możesz uruchomić zdrowienie u kilkunastu osób ( na odległość).
Jak działamy na siebie, tyczy to się całego ciała egzystencjalnego. Jak uzdrawiamy
człowieka , to działamy na wszystko u niego ( zmiany idą w ciele egzystencjalnym,
fizycznym ) i widzi się, że już jest zdrowy. Trzeba uzdrawianego w wodzie zobaczyć,
nie zobaczysz, nie zapiszesz, a zobaczysz to, na co wyraża zgodę Twój własny Duch.
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W tej chwili to my obudziliśmy się na tym poziomie i na tym poz. się tam
odnajdujemy. To co ujrzysz będzie, jak to utrzymasz, bo w świecie energetycznym
możesz robotę podkopywać ( przeciwdziałasz temu). Zobaczyć czy to działanie jest
100 % skuteczne czy nie i czy to o co chodzi masz tam wstawiać, bo można włączyć
przez chcenie fantazję, czyli coś na poz. umysłu i będzie się człowiekowi wydawać, że
jest się tu w tym obszarze, a woda to jest 15-sty poziom.
Sprawdzić : - panowanie nad egzystencja totalną, w % ile jest
- ile będzie po tej wodzie
- panowanie nad działaniami ludzkimi ( organami, uzdrawianie)
teraz i po wodzie w %
To co my robimy: naprzód ze Złotej Kolumny zeszliśmy wreszcie na poziom
subatomowy, ostatni. Jak to się opanuje, a jak jeszcze się zstąpi czyli zstąpienie to
jest całkowite panowanie nad materią, gdyby to nadało się, byłoby świetnie, ale
trzeba się odnaleźć w parametrach Boskich, po Bożemu nie po duchowemu patrzeć
na ludzi, na świat. Na razie budźmy się w Duchu. Dla nas jest to obciążenie czemu od
razu tego nie potrafimy. Ale te zmagania mają swój urok. Jak ci się uda to wielkie
zwycięstwo nad sobą i Duch to ceni. Wtedy, gdy patrzymy na to ( na wysiłek) inaczej
to widzimy.
Można się stworzyć na poz. Ducha na poziom fizyczny. Starcie z energiami
powoli może opanować (Nowak) i grozi to każdemu jak się działa duchowo, a nie
posługuje właściwie mocą. Trzeba się bronić i pracować nad sobą, by jakiś poziom
osiągnąć, by nie złamali, by zawsze wiedzieć, że dzieje się cos nie tak i to szybciutko
(opanować) zrobić. Jak nie damy rady to fizyczne otwarcie Kręgu Ognia otwiera
kanał duchowy, uruchamia się wtedy Dziuplę, czyszczenie, wszystko, a tego nie da
się złamać ( zapalać świeczki). Dziupla i to wszystko inne jest przez nas budzone jak
jesteśmy obudzeni w Duchu, ale jak jesteś opętany to jak otworzysz poz. duchowy ?
- dlatego fizycznie świeczki zapalasz, to fizycznie można nie utrzymać tego Kręgu
Ognia, za chwilę kanał jest otwarty i robisz.
Modlitwa techniczna 2 :
Wchodzimy w stan, w którym obudzimy się na poziomie Ducha czyli tej
wodnej Istoty w mocy w świetle. Musimy przypomnieć sobie ten stan, zapis w nas i
za każdym razem, gdziekolwiek jesteśmy, jak ten zapis w sobie odtworzymy, od razu
z tego poz. działamy, oczywiście duchowo. Jak będziemy w stresie itd., w
negatywnych energiach to świat energetyczny w tym nam przeszkodzi, jak będziemy
bici to świat fizyczny nam w tym przeszkodzi. Najpierw się trzeba uspokoić,
zapanować nad fizycznością przez oddanie ciała samemu sobie, panować nad
energetyką przez prosty, wewnętrzny uśmiech i zasnąć w świecie wzburzonych
energii, oddychamy duchowym światłem, Ocean powoli się wyrzyna czyli wchodzimy
na wysoki poziom głębi. Byliśmy prawie na samym dnie (modl. tech. 1), nie było to
jeszcze dno, widać dno to jest zstąpienie, ale byliśmy prawie na samym dnie. Znowu
się tu znajdujemy, znowu jest moc, znowu jesteśmy my wodni, potężne duchowe
istoty w swoim własnym środowisku i w tej wodzie patrzymy na to, co chcemy
zrobić. Jak uzdrawiasz powiedz co ma być „to”, „to”, jak przestrzeń życiowa –
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powiedz co ma być i się stać jak własne cele – ujrzyj to, ujrzyj tzn., że tak będzie (
jak chcesz uzdrawiać i ujrzyj 100 ludzi w kolejce tzn., że tak będzie, jak 100 czy 5 tak
będzie i będzie wiedział jakie są trudności i na co się nastawiać). To co ujrzysz to
możesz „podkręcić”, rozpasać się tą wizją, ale ta wizja, jest dopasowana do nas, więc
będziesz czuł czego pragniesz, do czego dążysz. Kształtujemy rzeczywistość z
poziomu duchowego. Jesteśmy w morzu, zaczynamy grę w życie.
Zeszła dziwna rzecz, pokazali szatana, który ( tu mowa o złu, bo szatan to Pan
Ciemnego Horyzontu w tym zstąpieniowym, najniższym poziomie i to jest inna istota,
inny zapis działania) pędził i miał na łańcuchu wielka skrzynię, a w środku palony
żywcem człowiek (jego resztki) i ogień był w środku tego człowieka. Szatan pędził z
tym czymś i uderzył tym w Zbyszka. Pokazano (Góra), że ten człowiek to właśnie
zakodowany wzór ludzkiej rasy tutaj, na tej ziemi. Jak przychodzi dusza, jakby ciało
chciało się rodzić z piękna genetyką, z nowym DNA, to jest wszystko komponowane
przez ten wzór, ten zaklęty, to cały czas promieniuje. Jest podpowiedź, że to coś
będzie można odzyskać i wtedy można by było masowo wprowadzać zmiany w DNA,
u siebie już potrafimy to zrobić na pewnym poziomie, to by oznaczało, że to co nowe
nie będzie się zdefektowane, jak dotychczas rodzić. Dzięki temu co zachodzi w tej
wodzie, nasze możliwości stają się większe niż w ogóle przypuszczamy. Jak działasz
teraz to przestań patrzeć tylko co sama woda robi, tylko uruchom też swoją wolę
duchową, jak tu się obudziłeś to możesz ( zadecyduj), powiedz co ma być.
Ten żar ze skrzyni wziąć w rękę, przyjąć pewną moc i włożyć w człowieka ( to
są takie żarzące się kamyki, bryłki takie żywe). Rękę z tym żarem włożyć w człowieka
i on staje się poprawny. To antyteza tego, co było zawarte w tym ogniu,
przeciwieństwo się nagle staje. Góra mówi, że ciemni cos zmieniają na niekorzyść to
jeśli zostanie to zostanie odkryte i ktoś sięgnie po moc, może skorzystać z ich mocy,
ich działań i wszystkiego do odwrócenia procesu, samenu ? z siebie już nie dając,
takie jest prawo.
To co się tutaj stało jest tak jakbyś miał moc, oznacza to, że ona promieniuje
cały czas na wodę ( ten żar), że to utykanie w człowieka, w siebie, w przestrzeń
dzieje się już automatycznie, coś uruchomiło indywidualny program, stajemy się
stacja nadawczą w morzu zmian. Siedzisz spokojnie niczym Bóg, widzisz to, co
chcesz, by się stało, a twoja indywidualna moc, to prawo do tego dostałeś, po prostu
to robi, spokojnie, bez napięcia wszystko tam się zmienia. Chcesz to mów – wątroba
zdrowa, życie zmienione. Niczym genialny reżyser pokażcie na czym ma polegać gra
na scenie waszego życia.
Wchodzić w indywidualne sceny
Ojciec tylko wprowadza zmiany, ten Orzeł tylko mówi o co chodzi,. My, tu
siedząc w wodzie, mamy być tacy sami, zaufać własnej mocy, która już została
obudzona. Nie zastanawiaj się jak to się już stanie, tylko powiedz o co chodzi. Zaufaj
temu, że wszystko już zostało przez naszych Przyjaciół, przez naszego Ducha Całości
przygotowane. Jesteśmy to możemy. Otwieram oczy, ale nie wychodzę z modlitwy,
już nie ma wyjścia z modlitwy dla mnie ( Zbyszek), jestem obecny w morzu i swojej
istocie duchowej. Ta Rz-ść się zlała i nie wolno nam o tym zapominać, już możemy
być tu i w innych wymiarach, jednocześnie.
= koniec =
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Nasze ścieżki, plany, strony internetowe, uzdrawianie jak będziemy się teraz
budzić we własnym duchu, jak to wszystko będzie teraz poprawnie funkcjonować,
tak jest ścieżka wyznaczona tzn. temu. Czyli chcieć, by zacząć swoje …
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Warsztaty 23 czerwca 2012 Katowice
Mamy poziom fizyczny, energetyczny, duchowy i boski. Na poziomie
fizycznym odnajdujemy się od dziecka, czyli otwieramy oczy i widzimy wszystko to,
co jest związane z oprogramowaniem (ludzi idących bratersko bronić granic –
najlepiej w innym kraju, widzimy, że żyją w iluzji) na tym poziomie. Wystarczy na to
spojrzeć z poziomu duchowego, by załapać o co chodzi.
Poziom energetyczny, czyli wszystko to o czym dotychczas mówiliśmy czyli spojrzenie na to z poziomu ducha. Duch patrzy w dół i podpowiada co jest. W
ten sposób można tylko dojść do tzw. bezwarunkowości. Są tam jeszcze takie dwa
stany: stabilność i posłanie. Ale, żeby to posłanie otrzymać, trzeba sobie na to
zasłużyć. Posłanie mówi o tym, że chcesz dziecku pomóc (bo jest w tarapatach)
bezwarunkowo, nie pytasz – ale „Kowalskiego” możesz pogrążyć. Jest to błędne
odniesienie do poprawności w świecie energetycznym. Wszystko to, co dotychczas z
poziomu Ducha przerabialiśmy, to jest zapanowanie nad energiami i nad niczym
więcej. Natomiast do samego życia tu i teraz nie trzeba niczego więcej. Jak
zapanujesz nad energiami tzn. jesteś wyciszony, odbierasz sygnały płynące z
zewnątrz, nawet wiesz kiedy one będą przychodzić, wszystko wiadomo. Nie można
do nich dotrzeć – to po co mówić. Najlepiej jest tu milczeć. Jest trudno i jak się
spotykamy ze sobą, można odetchnąć, ale i tak będąc na poziomie energetycznym
popełnia się potężne błędy. Dopóki tego nie przerobimy jest chaos.
Życie relacjami z drugim człowiekiem jest chore, a to są podstawowe
programy, które nas tutaj trzymają (nienawiść, chęć odwetu). Dopóki jest w nas
kochanie energetyczne, to też jest dramat. Są tu wartości, które nas ciągle podnoszą,
ale to jest pułapka. Albo otwierasz się w uczuciu na poziomi duchowym – i wtedy jest
to bezwarunkowo, albo kochanie u Ciebie jest czymś do wymiany (coś za coś) w
świecie energetycznym. Jest to cudowne dla ciała fizycznego wtedy, gdy w grę
wchodzi namiętność, bo ciało jest w radości i zapisuje w sobie pewne rzeczy po
kontakcie z drugim człowiekiem – jest sprężystość w komórkach, jest rozświetlanie.
Nie życie relacjami (bo to już przerabialiśmy) - natomiast niepoważnie ciągle
traktuje się następny poziom panowania nad energiami: NIE ŻYĆ DRUGIM
CZŁOWIEKIEM. Ten dział jest jakby odrzucany. W naszych myślach inny człowiek,
czy system, czy cokolwiek innego cały czas funkcjonuje. Tu pytanie: to żyjemy dla
siebie, czy dla myślenia o drugim człowieku? Wracamy tutaj z powrotem do umysłu –
a umysł zawsze jest. To, co jest tym genialnym programem, dzięki któremu Dusza (a
więc świadomość w tych wyższych wibracjach i jaźń – a to już jest Czysty Duch)
potrafi odnajdywać się w ciele. Wiadomo, że są programy, które poprzez eter sterują
całą energetyką i ciałem fizycznym  to umysł musi być podporządkowany. Dopóki
umysł rządzi się w człowieku, to jesteśmy jego niewolnikiem.
Jak nie przerobione jest kochanie i wybaczenie – czyli stany duchowe
(bo to są stany duchowe, choć wyrażone w świecie energetycznym) - to
automatycznie tracimy się (chcemy wbić szpilę Kowalskiemu). Dlatego bez tych scen
nie można ruszyć. Jak jest cisza to jest pięknie: myślę o czym chcę, robię co chcę,
sygnały płyną, ale jak spadną do zgiełku energetycznego  to wracam do starego
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myślenia (po co tym żyć!). Wszystko zależy od tego, co jest zapisane – czyli jakimi
jesteśmy ludźmi, jaką mamy formułę energetyczną – a to sprawia, jak się w tym
życiu odnajdujemy. Zapisać się trzeba na nowo nie podlegając umysłowi.
Dopóki świat duchowy się w nas nie obudzi będzie źle. Zawsze sprawdzamy
tylko obudzenie się w duchu (w %), ale nikt nie sprawdza aktywności w
Duchu, a to dramat. Świat Duchowy, który się dopiero u nas zaczął otwierać (to jest
świat energetyczny i będzie opisany w „Wojnach Energetycznych” – wystarczający do
totalnego zapanowania nad życiem) jak się w kimś z nas otworzy, człowiek
zaczyna żyć Misją, musi zrealizować to, po co przyszedł. W tym „muszę” nie ma
posługowego sposobu (takiego Tereso-Maryjnego), nie o to chodzi. Kiedy jesteśmy
uczciwi w myśli, słowie i czynie – wszystko co robimy, jest czyste i jest w posłudze
dla innych (naprawiasz auto za uczciwe pieniądze itd.). Cokolwiek robię, robię tak,
jakby Bóg na mnie patrzył, bo nie można inaczej. Czyli idziemy wtedy drogą w której
realizujemy to, co było jeszcze w poprzednich wcieleniach, a przy okazji to, dzięki
czemu dodatkowo się rozwijamy.
Uzdrawianie, działanie to nie misja, to zwyczajna ludzka
poprawność. Wtedy, kiedy trzeba a człowiek potrafi: uzdrawia, pomaga itd. i się z
tego cieszy. Świat Duchowy się teraz ukazuje, to novum, inne są tu zasady. Pierwsze
to zrozumienie, że na poziomie duchowym - czyli kiedy się budzimy na poziomie
Ducha - istnieją podobne ograniczenia jak w świecie energetycznym. Na przykład w
świecie energetycznym mamy przenikanie energii innych ludzi do nas, mamy
opętanie drugim człowiekiem  bo miał wyższe w sobie ciśnienie energetyczne i jego
energie z całymi polami psychicznymi wchodzą w nas - i o to my się czujemy słabsi,
przejmujemy ich stany energetyczne (sposoby myślenia, podejścia do świata). Jeśli
to jest sprzeczne z tym co jest w nas, czujemy się słabsi, rozchwiani, to jest opętanie
człowiekiem. Może też być opętanie przez istoty. Wtedy, gdy to kasujemy, człowiek
odzyskuje pełniejsza kontrolę nad myśleniem i nad wolą.
Podobny schemat istnieje w świecie duchowym. Gdy udało nam się ściągać
śniących to okazywało się, że człowiek odzyskuje – co najmniej na odzyskanym
poziomie – kontrolę nad własnymi myślami i wolą. Wola jest czymś umownym, to
taki mechanizm, to coś naturalne. Jak nie mamy woli (np. tylko 10%), to cokolwiek
w życiu będzie się działo, my z tego rezygnujemy. Mamy plany, pojawia się
przeszkody  to my się wycofujemy. U osób ze słaba wolą okazuje się , że
śnienie nimi przez istoty duchowe jest nawet 80 %-towe i większe. Nie jest
powiedziane, że to są istoty złe. Jak się budzi dziewiczy Duch, ma prawo tych, którzy
się gubią, którzy są na dole w jakiś sposób poprowadzić. Oprócz tego, są ci co nami
śnią z PTP i wtedy jest źle. Jest tu taki sam mechanizm jak w przypadku opętania,
tyle tylko, że śnienie zaczyna się w wieku 2-3 lat i człowiek przyjmuje taką, a nie inną
formułę zachowania się, postępowania, odnajdywania się w życiu. Czyli ten
wykształcony mechanizm wydaje mu się czymś naturalnym. Jak to ściągamy, ludzie
odzyskują panowanie nad swoim życiem na bardzo wysokim poziomie. Nie ma
jeszcze czegoś, co by pozwoliło nam dokasować inne rzeczy, bo trzeba być w
parametrach Boskich.
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Dopóki człowiek nie jest silny, Góra nie pozwala na pełny przepływ
informacji, by nie zwariować (słyszenie, widzenie energetyczne) odczytywanie scen na poziomie energetycznym jest w nas blokowane.
Można sprawdzić:
100% to co musi być w nas, bo każdy ma jakąś granicę
i ile % jest żeby widzieć, że można to odbierać
Jak duch przychodzi, manifestuje się kolorami, scenami, są przebitki scen,
mieszają się wcielenia i światy i można się pogubić. Na poziomie duszy odbierasz
tylko to, co jest tu i teraz. To wszystko co tutaj jest, to energetyczne widzenie,
słyszenie i wiedzenie jest wielkim darem, dzięki któremu nie przekracza się drzwi dla
samobójców energetycznych.
Świat duchowy dopiero się otwiera, będzie się to rozwijać, to przyszłość.
Najpierw trzeba totalnie zapanować nad umysłem, bo przy każdym wejściu w
przeszłość włączamy umysł. Żyj marzeniami, przenieś punkt skupienia tylko do
przyszłości.
Odbijanie tego, co do nas przychodzi jest niezrozumieniem, jestem wówczas
taki sam jak ci, co to produkują.
Mocy podziałaj tak, żeby się relacje (w pracy, w domu) poprawiły 
przeszłość przenoszą do przyszłości bez odtwarzania energetyki.
Większość naszych, cały czas przeszłość ma włączoną, tylko pracują nad sobą,
żeby być czystym, ale na łańcuchu sami się trzymają – a mógłby być sukces w życiu.
Na poziomie energetycznym „do zrobienia” oznacza przerobienie scen, totalne
panowanie nad energetyką, dbanie też o ciało fizyczne i o uzupełnianie energii,
energetyzowanie wszystkiego. Wymaga to naszej pracy, ale jest proste.
Zaczynamy żyć tylko przyszłością (np. wrócę do domu i ma być lepiej)
Marzenia i walka o sceny. Sceny nie przychodzą jak się nie chce. Jaka była
motywacja do tego, by się ta scena ukazała? Muszą być czyste intencje: „Boże,
Twoje dziecko chce być czyste w myśli, słowie i czynie” – inaczej nie ma
sceny. Sprawdzić, dlaczego nie chcemy być czystymi (chce kochać, być w
wybaczeniu, ale żyć po staremu). Albo się budzimy w Duchu i jesteśmy poprawni,
albo nie. Jeśli ktoś chce to zrobić, to czerpie prawdziwą satysfakcję z tego.
Modlitwy warsztatowe budzą człowieka, ale bez przerobienia tych do
współtworzenia też niewiele dadzą (najpierw trzeba przerobić od pokochania
siebie, wybaczenia itd.) Gdy się to przerobi, nagle pojawia się bezwarunkowość –
taki cudowny stan. Patrzysz z góry na Planetę, widzisz co ludzie zrobili (odgrodzenie,
nienawiść) i chcesz by się obudzili, kochali, żyli w jedności. Czyszczę po to, by
człowiekowi było dobrze, żeby lepiej to życie wyglądało. Intencje muszą być
czyste. Dopóki jest się w energetyce nie ma prawdziwej chęci do zmian.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

841

Kiedy pojawia się w człowieku bezwarunkowość wtedy wiemy, że
człowiek jest w duchu obudzony. Dopóki bezwarunkowości nie ma, trzeba nad
tym pracować, ale my nie możemy się oszukiwać  że chcemy, bo tak naprawdę nie
ma chcenia - to jest rys kościelny: „Boże zrób to za mnie”, tak to w tle działa, a my
przecież jesteśmy dziećmi Bożymi i trzeba się w tym obudzić.
W sceny będziemy wchodzić, zaczyna się praktyka, jak będziemy chcieć –
inaczej jesteśmy w modlitwie, a umysł pracuje, nie żyjemy dla siebie. Jak żyjesz
prawdziwie dla siebie, wtedy w cudownej energetyce wyrażasz się dla drugiego
człowieka  jak jesteś chory, promieniujesz na drugiego człowieka chorobą.
Najpierw przepracować siebie, siebie oczyścić – a tego nie ma.
Jesteśmy podpięci pod 13-ty promień, niedawno stało się to faktem, ale
można z niego korzystać w ramach swojej mocy. Wszystkie parametry są takie jak u
Jezusa, ale uruchamia się przepustowość tego promienia przez siebie, poprzez swoja
własna moc, czyli jesteśmy takim filtrem. Im jesteś czystszy, tym intensywniej
korzystasz z tego, co idzie z Góry i możesz to posłać drugiemu człowiekowi.
Pojawiły się już kryształy, ludzie zaczynają je widzieć, tylko sami nie
potrafią uruchomić. (Zbyszek: ja też, ale robię wszystko co mówią, robię wszystko na
swoim poziomie). Nie możemy się oszukiwać, że chcemy pracować dla siebie,
obudzić się w czystości.
Modlitwy warsztatowe są na poziomie pośrednim miedzy energetyką, a
duchem czyli duszo-człowiek jest cały czas połączony z duchem, nie ma istniejących
oddzielności. Tak naprawdę ciało, dusza i duch istnieją oddzielnie i możemy
obserwować te trzy cząstki, te trzy pasma jak się z sobą przenikają. Natomiast to co
my przerabiamy to tylko obudzenie się ducha i człowieka, ciągle jeden zwarty twór jak się uda to średni poziom (całkiem nieźle).
Co jest dla nas kolejna przeszkodą; my mamy Talarońskie ciała ze
specyfiką zapisu dojrzewania. Normalnie ciała te żyły około 1000 lat, tzn człowiek
rósł powoli, dojrzewał dłużej (nasze 18 lat – ich 30), dojrzałość osiągali więc w wieku
50-60 lat. Ich system rozciągał w czasie to, co u nas jest skrócone, oni mieli
normalny tryb i człowiek był wówczas społecznie dojrzały i zaczynał pracować mając
200 – 300 lat. Była to osoba, która miała wiedzę, odnaleziona w energiach. To była
pełna w duchu obudzona istota. Nie pozwolił, by system ranił jego własne dzieci,
braci, siostry, on czuł związki z nimi. Nasze ciała mogą żyć i 120 lat, ale jedzenie i
stres, energia nas przede wszystkim zabija. W harmonii energetycznej moglibyśmy
żyć i 200 lat. Komórka cały czas produkuje światło, naukowcy już to jądro w komórce
odkryli, ono cały czas w komórce wszystko zasila, procesy starzenia są opóźnione.
Powinniśmy zaczynać dorosłe życie, odpowiedzialne w wieku 50-60 lat, kiedy
zdobywamy doświadczenie, a w wieku 200 lat służymy innym i tego chcemy.
Mózg 6-cio latka nie jest przygotowany w genach do przyjmowania informacji,
to okres zabawy. A to 18-letnie dziecko zaprogramowane wyższością, postawienie na
młodość jest totalnym błędem, promowanie głupoty, niedojrzałości, a starsi
mądrzejsi są odsuwani (do domu starców).
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W świecie Talarońskim umysł samoistnie zostaje wykasowany i włącza się
świadomość w wieku 50-60 lat – nawet u nas się włącza, to naturalny mechanizm. U
nas po odchowaniu dzieci budzi się poszukiwanie ścieżek duchowych, wartości
ponadczasowych, czujemy, że jest jeszcze drugie dno. Naturalny nasz mechanizm
budzenia się został zakłócony, dlatego jest nam ciężko.
Będą w nas przyspieszać jakieś procesy, dzięki czemu będzie można być
szybciej dorosłym – czyli umysł będzie podporządkowany świadomości w naturalny
sposób, w przyspieszonym trybie u tych osób, które nad sobą nie pracują (ale będą
tu ograniczenia, bo wszędzie trzeba dołożyć coś z siebie, a nie czekać na zbawienie).
Musimy wiedzieć, że jest z nami źle ale w tym sensie, że pogubienie jest, ale
dołożymy trochę pracy i ile tylko można skorzystamy z podpowiedzi i Ich
prowadzenia, żeby się obudzić w jak najwyższej cząstce siebie. Ale to trzeba
utrzymać (radość). Dalej popełniamy błędy energetyczne. Dbanie o radość to jest
nakarmienie Duszy czyli swojej energii wibracją. Nie dbając o radość słabniemy, nie
ma ciśnienia w nas i inna energetyka wchodzi w nas i przegrywamy w tej wojnie
energetycznej. O ciało trzeba dbać, o Duszę energetyczną trzeba dbać, o Ducha –
techniki pomocnicze, Dziupla – i niech leci. Ale musimy być w sobie obudzeni.
Przeróbka i wyskok w przestrzenie duchowe odbywa się w świecie
energetycznym, kiedy obudzona świadomość na powrót umysł sobie
podporządkowuje, czyli musimy nadrobić te kilkadziesiąt lat i przesunąć to, żeby
umysł był narzędziem, a nie mordercą, terrorystą w nas samych. Umysł to zwykły
procesor, gigantyczny program, ale on steruje wszystkim.
Jak przy uzdrawianiu nie ma totalnej bezwarunkowości i chęci
pomocy, energia jest, ale nie przepływa - to jest kochanie na poziomie
energetycznym. Uruchamianie miłości na poziomie duchowym jest dla nas po to,
żeby ten, kogo chcemy uzdrowić zgodził się na to, byśmy go uzdrawiali i przez to
sami wzrastali. To nie im powinno zależeć, że ich uzdrawiamy tylko nam, by ich
uzdrowić (role odwrócone). Jak zaczynamy pracować nad sobą (jesteśmy coraz lepsi,
albo coraz gorsi – w złu), nasze pole poszerza się. Jak jesteśmy budzeni w Duchu (w
złu lub w dobru), to pole się poszerza, a w to duże pole wnikają (przenikają) osoby,
zwierzątka, cieki wodne (cały bajzel energetyczny) iluś „Kowalskich”. Trzeba to
wszystko oczyścić, dyskomfort zanika, bo ugruntowałem w tej przestrzeni - czyli ciele
egzystencjalnym - siebie, bo przemiana, kotwienie się w świecie energetycznym też
to obejmuje, a nie tylko zmianę DNA.
Jak się ku temu idzie, to trzeba BHP energetycznego przestrzegać. Na
szczęście jak ktoś nad sobą nie pracuje to i to pole się tak nie rozszerza. Musimy
mieć tego świadomość, że rozszerzając się, wszystko co obejmujemy w tym polu,
zaczyna nam zagrażać, albo nas wspomagać, są to wspólne stany - dlatego tak
ważne jest oczyszczanie, uzdrawianie innych. Kowalski jest w nas zawarty - może to
nasze dziecko z innego wcielenia?
Uczą nas tego, byśmy wiedzieli, że się rozszerzamy w świecie energetycznym
pochłaniając wszystko to, co wypełnia ciało egzystencjalne. Zabraknie nam ciśnienia,
obniża się poziom wibracji, nie utrzymujemy tego molocha i słabniemy, bo energie
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niskowibracyjne innych (a taka jest szara strefa) po prostu w nas są zawarte.
Dlatego w ciele egzystencjalnym sprawdzamy ciśnienie: ile mnie, ile
czegoś innego jest w nim.
Uważaj z kim się zadajesz (mówi Góra). Jak potraktujesz innych jako swoich,
jak ich pokochasz i wybaczysz (to, że są słabi i w tej szarej strefie się gubią, żrą, to
ty przepraszaj Boga, że wiesz więcej i możesz to przemieniaj ich sobą, to zacznie
się wszystko zmieniać. Kto aktywnie poprzemieniał swoją rodzinę patrząc jak te
zagubione istoty wzrastają?
Jak wzrastasz, wyjdź ponad tę Planetę i popatrz.
Na wahadełkowaniach, ludzie sprawdzają takie rzeczy jak się odnajdują itd.
ale niewiele robią dla siebie. A tam są wszystkie informacje potrzebne do obudzenia
się i uaktywnienia ducha w 100%. Taki uaktywizowany Duch idzie własna drogą.
W świecie Boskim żyje IDEA – to jest taka dziwna rzecz, która tworzy to,
co jest u góry, wyznaczając rytm temu, co jest na dole. Czy Duch się zamanifestuje
w postaci fizycznej, czy energetycznej – dla niej nie ma znaczenia. Kto się wyraża w
IDEI, ten jest przez nia prowadzony. Problem polega na tym, że IDEA, tak samo jak
Kreacja jest czymś oddzielnym, nie możemy tego zdobyć, albo to nas wybierze, albo
nie. Albo jesteś czysty i to Cię wybierze, a możesz być czysty i Cię nie wybierze, nie
można pod to podpiąć kogoś – czyli Sprawiedliwość Boża istnieje.
Im mniejsza jest w nas czystość, tym słabsze jest w nas pole i to, co z Góry
idzie, nie działa – też Sprawiedliwość Boża to rozwiązała. To samo w IDEI, dopóki
czystości w Tobie (w myśli, słowie i czynie) nie ma, nie ma i IDEI. Nie ma
znaczenia co ludzie powiedzą, Ty musisz wiedzieć, że jesteś czysty.
DUCH nic nie czuje, by odczuć musi przyjąć formę energetyczną albo
fizyczną. Wszystko to, co odczuwamy: smak, uniesienie energetyczne – to jest dla
Ducha „bajer”. My tego tak nie odczuwamy, bo kody karmiczne i inne, odcięły nas od
Ducha, nie jesteśmy obudzonym duchem. Dopiero pracując nad sobą zaczynamy
odczuwać, że prócz nienawiści są inne uniesienia, takie wzloty i jest nam wtedy
dobrze.
To, czego DUCH nie może osiągnąć, to w czym my się zatapiamy i czego nie
doceniamy, jest cudem stworzenia, dlatego wiele z tych Duchów podpina się pod
człowieka (nie tylko wchodzisz w tego człowieka, żyjesz nim, ale odczuwasz jego
komórki, energię innych). Są jeszcze poziomy do których nie dotarliśmy, nawet nie
duchowe, jest jakaś inna rzeczywistość w człowieku i ten ktoś też tamtym
fragmentem naszej istoty żyje i tak się przyzwyczaja do tego, że uznaje, że to jego.
To coś, jest w nas i powoli przejmuje kontrolę i może w człowieku coś zmienić.
Nasza Planeta jest podpięta przede wszystkim pod istoty, które nie są nam
sprzyjające i jak wchodzą w człowieka w wieku 2 – 3 lat, to co chcą, zaczyna się w
nas ustawiać. Mechanizm jest doskonały i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wydaje
się nam, że to my robimy, że to wypływa z nas – a jak sprawdzamy: wola 10%-20%.
Dopiero jak u kogoś wola wynosi 40% jest stabilność energetyczna tak duża, że
potrafi się utrzymać swój cel, ale ciągle inni żyją tym życiem, ciągle większość tego
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życia to nie nasze cele. Mamy wdrukowany program, że tylko tyle możemy zarobić,
żyć z jednym tylko z jednym człowiekiem itd.
My się mamy odnaleźć w tym, co jest nami – w Duchu, a tam jest
totalna tolerancja, nie ma relacji, od nas płynie cudowna energia, drugi człowiek drugie Dziecko Boże jest po to, by być w nim w radości. Jak idę „na dzieciaka”, „na
pijaka” …..ci ludzie się otwierają, bo ich prawdziwa natura, jak w Bogu Twórcy kiedy
walczył niewinnością, odkrywa to, co jest w nas czyste, a to zawsze tam jest, tylko
trzeba się tym posłużyć: zmienić, naprawić – to wszystko trzeba zrobić. Jak inni nami
śnią, to tego nie zrobimy.
Nadrzędny program jaki Bóg nam dał, to jest bycie szczęśliwym.
Czysty Talaron przeciągał ręką i człowiek był zdrowy.
Kiedy my się tu odnajdujemy przez to, że nas uczą, kiedy kasujemy różne
rzeczy, budzimy się w swojej zwykłej, ludzkiej poprawności, stajemy się człowiekiem
prawdziwym. Nie będziemy Talaronem, ale możemy po części odtworzyć jego
prawdziwą duchową naturę, która sterowała umysłem, a więc światem
energetycznym według własnych życzeń. Sceny do tego muszą być, by to potem
utrzymać.
W Idei zawarte są kody ułatwiające. Zakodować można uzdrawianie, by
leciało – mechanizm jest w nas. Nie trzeba znać kodów, trzeba chcieć, wola to
uruchamia. Kiedy się działa Ideą, czujesz, że Twoja własna wola to jest jakby moc.
Czujesz, mówisz i te pasma same to robią, bo są w Tobie zawarte.
Duch jest wolny, nie ma w nim wrogości, nie ma kajdan, a jak my się
w Duchu budzimy to naszym ideałem jest Ojciec czyli Duch Całości, Pra-Ojciec to
Duch Całości korzystający z działania, z istnienia. Wola, jak jest czysta, uruchamia
czyste siły duchowe, jak jest ciemna ma wsparcie Belzebuba i ich sił duchowych – i
wtedy dzięki siłom duchowym uruchamia się kreacja. Kreacja to jest technika. Z
kreacji powołują w istnieniu „coś” – przy uzdrawianiu jest to samo.
IDEA wyraża się w człowieku Prawdziwym, (żaden z nas nie jest
prawdziwy  czystość w myśli, słowie i czynie) gdy ten całkowicie zjednoczy się w
trzonie duchowym (mowa o aktywności w 100%) i uzyska stabilność oraz
powołanie, które poprzez kreację w akordzie cierpliwości spłyną na ludzi w postaci
darów, ale „bez miłości ta fala nie powstanie”,
ale miłość służy tu tylko rozbudzeniu woli (trzeba chcieć z tym drugim człowiekiem
być). W ten sposób ożywa i otwiera oczy ostatni artefakt, czyli ORZEŁ. Orzeł to
dystans do rzeczywistości (Powrócony Duch, dystans poprzez odrzucenie UFO).
IDEA tworzy PRAWO, by zaistniała (czyli Idea Szczęścia Dziecka Bożego,
gdy gdzieś nie jest realizowana, tworzy Prawo. My zaczynamy działać w Prawie
Zmian, by to się wyraziło - i prędzej czy później i tak na tej Planecie będzie).
Kreacja i Idea same wybierają przedstawiciela do roli Pana Zmian (czyli
każdy z was, by w tym zaistniał, musi pracować nad czystością i musi tego chcieć na
poziomie Człowieka Fizycznego i na poziomie duszy, tak by wola w Duchu została
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dostrzeżona. Zawarłeś się w Idei, ale jej nie zrozumiałeś. Jest ona dla Ciebie
wszystkim. Wszystko jest całością, także Tobą, snem i twoim działaniem. Stań na
końcu snu i ujrzyj jak o Tobie śnią (wtedy się okazuje, że zaczynamy łapać czemu nie
możemy skorzystać z IDEI – bo z Idei mogłaby chcieć skorzystać cząstka tego, który
w tym robocie siedzi). Bądź kaleką, który uzdrawia światło, potem światłem, które
między innymi uzdrawia tego kalekę, a potem Ładem Bożym, który likwiduje Tobą
dysharmonię. IDEA to Ty w swym najwyższym wymiarze. Osobowy Bóg jest
osobowy, jest manifestacja mocy, ale i Idea jest osobowym Bogiem i mocą i
działaniem. Idea do utrzymania wewnętrznego snu korzysta z Kreacji, którą
wprowadza Ład Boży.
Są cztery stany, cztery racje, cztery poziomy i cztery skuteczności kreacji:
- Kreacja Fizyczna: potężna i oczywista
- Kreacja Energetyczna: płynna i wątpliwa, ale przenosząca i sterująca
myśleniem, emocjami, eterem i ludzkim snem na poziomie fizycznym,
- Kreacja Duchowa (wątpliwa i kapryśna): tylko czasem uchwycona w
skutecznym działaniu (sam Duch ma małe działanie, dopóki cię tamto nie
wybierze, bo nie jesteś podpięty – nie ma mocnego działania.
- Kreacja Boska (do nie zmierzamy, ale kto może chcieć tam zmierzać? do
domu swego  Bóg. A kto się w Bogu odnalazł jako Bóg?): będąca
aktywnym odbiciem w Lustrze Ładu Bożego zawartego w IDEI. Gdy tu
zapragniesz być w całkowitej harmonii ze wszystkim, zaiskrzysz mocą
Jezusową, a nie Chrystusową (Jezus był mocarzem, bo obudził się jako
prawdziwy człowiek, a Prawdziwy Człowiek czuje, że jest synem Bożym,
natomiast Chrystus to Duch, bo to jest moc z której i tak korzystamy, tylko
jako My, to my mamy być pochodnią, światłem), która jest ledwie droga do
zamanifestowania się Syna Bożego – czyli Prawdziwego Człowieka. Tu nic;
ani słowo, ani myśl, ani czyn nie może niczego zakłócić (stan idealny
Człowieka Prawdziwego). By to osiągnąć, trzeba zniknąć dla siebie i dla ludzi,
albo nic nie mówić, o niczym nie myśleć i nic nie czynić, by w ten sposób
tylko trwać (nie wchodzić w relacje, bo ty sam jesteś wszystkim), ale potem
musi się zamanifestować w czystym działaniu. Tak więc to co komu robisz
musi być doskonałe, bo w przeciwnym razie zabarwisz się dysharmonią
(mówimy o ciele przestrzennym, egzystencjalnym). By działać jak Jezus
musisz umrzeć dla świata energetycznego i duchowego (Jezus był fizyczna
manifestacją Boga. W tym świecie trzeba działać i w pełni ze wszystkiego
korzystać), by poprzez czysta fizyczność przemówiła IDEA, by oczy w
człowieku otworzył Bóg (udoskonalają nasze ciała, ostatnią granicą przez
którą nie możemy się w pełni zamanifestować jest właściwa energia,
właściwy stan ciała fizycznego). Gdy ścieśnisz winogrono i poleci z niego
wino, zrozumiesz, że ono (czyli wino) pociekło wcześniej niż ty się narodziłeś,
wówczas czas zniknie, a skoro nie będzie parametrem procesu, zostanie tylko
czyste działanie jako przejawienie się tego, co Bóg zechciał uczynić dla
przywrócenia w czymś Ładu Bożego (trzeba wyjść na wyższy poziom i stać
się tym artefaktem, tym, który stworzył Bóg  czyli Jego
dzieckiem. Poczuć to i zadziałać jako Jego Dziecko. W działaniu: pierwsze
zwierzę, drugie zwierzę i na końcu My, zobaczymy co będzie
najsilniejsze).
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Odkryj siebie w Ładzie Bożym, gdy już są w Tobie zawarte cząstki, zaburza je
jednak obecność ludzi w Tobie – więc selekcjonuj gości, przez co osoby zawarte w
Tobie się zmienią na obraz i podobieństwo Boże. I nawet, gdy fizyczny człowiek,
którego dotknąłeś znów zejdzie z drogi prawości, to powołany w Twoim Duchu i
Duszy jego poprawny wizerunek już na zawsze będzie na niego promieniował
ułatwiając mu życie (ZEUS – wszyscy są we mnie zawarci, to co chce się dzieje, bo w
sobie utrzymuje). I choć na zewnątrz będzie taki człowiek jeszcze popełniał błędy już coraz mniejsze – to Ty będziesz czysty, dzięki wypełnieniu się harmonią
utworzona przez czyste wizerunki ludzi, które w sobie uruchomiłeś i staniesz się
światłością (w moim świecie ci wszyscy są cały czas za darmo, bezwarunkowo
nasączani światłem płynącym z Ładu Bożego i jest coraz lepiej. Machinę światła
trzeba w sobie uruchomić, ale czy się chce?. Teraz rozumiesz czym jest
odpowiedzialność, jest to obowiązek trwania w harmonii dla siebie i dla wszystkiego
co Cię otacza. Bez bezwarunkowości utrzymanie takiego stanu uświęcenia innych
byłoby niemożliwe (jak zaczynasz świecić to się cieszysz, że innym będzie lepiej.
Różnica pomiędzy Świętym, a Uświęconym jest taka, że Święty
produkuje więcej światła niż ciemności, a Uświęcony w innych owe światło
rozpala. Tylko w ten sposób można przemienić ludzi lub ich ku lepszemu
energetycznemu wizerunkowi pchnąć. Wyrazem mocy Uświęconego jest jego
osobiste Prawo Zmian, które szlachetnością jego Ducha sprowadza Ład Boży na ten
świat – sprowadza bezwarunkowo. Nie mieszajcie jednak bezwarunkowości tego
działania z chytrością i podłością ludzką, która nakazuje czynić to bez oczekiwania na
wdzięczność za trwanie w tym stanie. Nawet Bóg potrzebuje ludzkiej miłości, a gdy
ona powstaje tzn. gdy człowiek jest już do niej zdolny, powstają i dary dla Niego, w
przypadku tym mamy charakterystyczne świątynie, wota i ludzkie przekazy. Ten zaś,
kto aktywnej wdzięczności w sobie nie odkrywa, ten jeszcze stoi w morzu wyborów i
nic nie rozumie.
Właściwe odnalezienie się w świecie duchowym, to jest wypracowanie
w sobie ciszy, żeby nie było żadnych znaków zapytania, że mam promieniować
światłem dla wszystkich, by im było dobrze. Wtedy IDEA, wtedy KRACJA sprawią, że
płynie ŁAD BOŻY – dotykasz i jest, dajesz.
Można wejść do Wieczernika, po Grala sięgnąć i dać drugiemu człowiekowi. To
jest słynny Jezusowy dotyk na naszym poziomie, dotykasz i jest zrobione, ale musisz
być w Duchu w pełni obudzony.
Musimy bezemocjonalnie podchodzić do zagubionych (jeśli nie są Sługami
Ciemności), naprawiać ile się da.
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Modlitwa 1 /skrót/
My już automatycznie po zamknięciu oczu jesteśmy budzeni w pasmach
energetycznych, przeskakujemy szybko w wyższe energetyczne, ciało pozostawione
sobie przyjmuje wyższy poziom wibracji, tworzy własne pasma. Nogi, ręce każde ma
swoją wibrację (jedna droga inną, druga inną). Kiedyś tego nie było. Być może tak,
jak każda komórka i każdy organ mają swoją inną częstotliwość, to może chodzi o to,
że powoli ciało zaczyna drżeć, wibrować dokładnie tak, jak chce, jak każda jego
cząstka jest ustawiona. Kiedy ciało fizyczne powoli odzyskuje okresowe, w swoich
fragmentach określone wibracje, wtedy jest powrót do zdrowia, wszystko po
swojemu zaczyna żyć. To oznacza, że jakość ciała poprzez różnorodność jego
budzących się w sobie cząsteczek, wzrasta. Schodzą energie, to poziom Stwórczy.
Powoli ugruntowuje się światło w tej przestrzeni, przejmuje tę przestrzeń, jak
odwrócony kalafior z którego spływają promienie. Jest między nami. Światło, które
zeszło z tego „kalafiora” powoli nas przenika.
Wstawiają nas do Wieczernika, ta chwila jest celebrowana, jest ikonograficzna
i prawdziwa postać Jezusa. Widać, że Jezus jest zmęczony. Plakat (Jezus z sercem i
ręką do góry), czyli jakby symbol Jego energii powoli nas przepromieniowuje i będzie
w coś wstawiał. Jezus zamknął książkę (z której elementy narysowane można wyjąć i
stają się trójwymiarowe), wstał uniósł się i stoi na energii, która z Niego wypływa
(ok. 30 cm poniżej blatu stołu). Ta energia teraz w nas wchodzi jest konkretna i
szybko działa na to jajo energetyczne, ale na to które jest poza nami. Zakres nie
obejmuje tylko eteru, fizyczności i głębi w nas, ale i tę kapsułę w której się
poruszamy. Jezus dalej promieniuje, stół nas przenika.
Między rękami Jezusa, Jego głową, a taka utworzona 2 metrową kulą,
pokazują się inne artefakty, ikony, nawet starzec (jakby różne jego wcielenia).
Pojawiły się dwie postacie, posilają się pożywieniem dla nas niewidocznym i
sprawdzają czy wszystko dobrze leci.
Z góry schodzi promykiem światełko na nasze kolana, tworzy się stożek, a na
jego górze wszystko rozświetlone światełko. Tam ukazuje się Złota Kolumna i to jest
Bóg Twórca, teraz ma podwójna postać, jako niewinne Dziecko i jako nieobecny
wzrokiem Młodzieniec. Dwie postaci, jedna koło drugiej. Ten Młodzieniec trzyma na
„kiju” światło (jak ZEUS na skali nr 1). To światełko przenika od góry ten kij i on
staje się wręcz jaśniejszy, światło zaczyna wchodzić w nasze głowy, coś
przekodowuje ale dla siebie, robi coś, by mogło być z nami związane. Kijki pojawiają
się koło nas.
Pojawia się Jezus z rękami lekko rozchylonymi na boki, a od dłoni leci
światełko tworząc odwróconą piramidę z rękami (kończy się na wysokości kolan). Od
góry dłoni do powyżej Jego głowy jest światełko bez granic, jasna piramida, ale bez
ścian (tylko o tym wiemy). Dolna piramida schodzi w dół (czubkiem do dołu),
wygląda tak jak przy podłączeniu wahadeł, wahadełka teraz też zadrgały.
Cały czas zachodzące procesy podnoszą nasze wibracje, czy kodują w nas coś,
jak byśmy byli w środku jakiegoś kryształu. Na zewnątrz kryształu jest cała
Rzeczywistość, w środku jest Duch (takie odczucie). Jezus jest między nami, jest
mały i krąży przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Dostaliśmy indywidualne emblemaciki na pierś – tu gdzie fizyczne serce, tylko
od zewnątrz (nie może wejść do wnętrza) tam wyryte są imiona, niektórzy maja
wiele imion, to się tworzy, ma jakieś znaczenie (imiona na plakietce na sercu).
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Pojawiają się słowa: „oto ten, który powrócił, oto ten, który zszedł, oto ten,
który zapomniał” i imiona… i też „oto ten, który wzrośnie”.
Wszyscy na starcie jesteśmy tacy sami, nie ma znaczenia skąd kto pochodzi,
jesteśmy tu nadzy w duchu, bez obciążenia zewnętrznego. Widzimy przyjaciela,
przyjaciółkę z innych, wyższych wymiarów.
Głos z Sali- „musicie wiedzieć, że to, co się tu dzisiaj stanie, odciśnie piętno na
całości i dlatego to wszystko trwa (idzie powoli), bo musi zajść, to nie może być
przerwane.”
Przyszedł chiński dostojnik, mandaryn, ma długie złote paznokcie
(przedłużone), zaczynają się od środka palca, a na każdym z nich są kolorowe
kropelki, nie spadają, one żyją. Teraz ściągnął jedną kropelkę ze wskazującego palca
lewej ręki, umieścił w górze, ona zaczyna świecić. Słyszę: „nie bójcie się, będzie to
bolesne, ale nie o ciała chodzi (fizyczne), ale się tym nie przejmować, musicie być
dobrze przygotowani do tego, co się teraz stanie, ułatwi to wam zadanie”. (będzie
ułatwiać nam nasze działanie). Mówią Ład Boży nigdy nie będzie w was zawarty, ale
wy swoja czystością możecie być zawarci w nim, wtedy tworzy się Jedność i nie ma
żadnego znaczenia jakie składniki się mieszają. Kto do kogo należy, to jest tylko
forma iluzji, nastąpi sprzęgnięcie.
Mówią: „popatrzcie na swoje dłonie, zobaczcie to światło, jak odczujecie, że
chętnie się tym światłem podzielicie (że ten Kowalski, wróg domu, ten inny człowiek
może otrzymać od was to światło), poczujecie, że chcecie, by to światło poleciało do
niego i ubarwiało mu życie, żeby był szczęśliwy, kochany, odnajdujący się do końca.
To światło na waszych dłoniach ożyje. Zróbcie sobie taki test: czy chciałbyś, by to
światło do innych ludzi popłynęło i ich uzdrawiało – ale wszystkich. Pocznij od siebie,
a skończ na przyjacielu Kowalskim.
Jezus nie może się jeszcze w nas obudzić, ponieważ nie chcemy być świętymi.
Zasypiamy w sobie. Mówią: „ciało śpi i wtedy ono pięknie żyje, zasypia dusza i
ona wtedy pięknie oddycha, jest wolna, bo to co ją ograniczało, zniknęło, ona może
być wreszcie sobą, a teraz zaśnijcie wy, którzy siebie nie znacie, a którzy podziwiacie
w sobie to, co tak naprawdę tylko po części istnieje. Zaśnijcie w całej swojej
ziemskiej formie, a zobaczycie to, co poza nią istnieje.” Zasypiamy na wieki,
umieramy dla świata, przestajemy istnieć. Istnieje tylko to, co po prostu jest. Duch
patrzy tylko na to co jest (umarliśmy), a to co jest, co było zawsze, to jest to
światełko, co popłynęło od Jezusa. Pływamy w tym światełku jak w wodzie, jesteśmy
unoszeni przez Ocean Duchowych Wód, w nich wszystko żyło i umierało.
Zawsze coś z Idei się wykluwało i zawsze do Idei powracało, życie – początek,
śmierć –koniec i początek i tak cały czas, a to co pozostawało to my. Duch i Wody
Ducha Świętego to jedno i to samo.
Tu jesteśmy Wodą, Światłem, tu jesteśmy tym co chcemy, co w nas
przejawiało się zawsze, co w nas tworzyło, tu jesteśmy Duchem Świętym.
Przybieramy dowolna postać (człowiek, mgła itp.) i wychodzimy na brzeg, jast
biała plaża. W oddali są domki, to miejsce wypoczynku. Przeglądają nas, sprawdzają,
coś poprawiają.
Pojawiają się na szyjach łańcuchy z Jezusem ukrzyżowanym.
Pojawiają się kobiety z szatami, ubieramy się, idziemy jakby w inny wymiar, w
światło. Podnoszą się wibracje. Wchodzimy w osobę na fotelu dentystycznym,
pokazują różne sceny z naszego życia z innych wcieleń.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

849

Uruchamiają w nas proces i jeśli to w poprawności utrzymamy, to
przeprogramują to co było niepoprawne w nas (fałszywe kody w nas
zaprogramowane).
Gdy odcięli nas od światła energetycznego, nie ma potrzeby myślenia, można
tylko obserwować. To energie wiążą się ze wszystkim co istnieje na poziomie fizyczno
– energetycznym wyznaczając ruch energii między tymi obiektami, którym my
nadajemy pewne znaczenie.
Ruch energii jest emocjami, krążeniem myśli, energetycznymi
stanami, które my możemy interpretować na różne sposoby (negatywne,
pozytywne efekty) i gubimy się tu. Nie ma potrzeby analizowania, wchodzenia w
relacje, nie ma napięcia.
Podłączają jakby wielką igłę energetyczna do naszej głowy, przebija się przez
czubek głowy do rdzenia kręgowego, do kręgosłupa. Jesteśmy tu w fotelach, ale i u
góry na łóżku do masażu, przywiązani, zwróceni ciałem do dołu, nie spadamy,
oglądamy z dwu poziomów dwa światy, dwa punkty skupienia jednocześnie.
Święty Graal to jest Święty Duch.
Obserwować te swoje pozycje z poziomu Ducha, obserwatora, a nie wczuwać
się w nie. Ocean Ducha Świętego w którym my jesteśmy jest droga prowadzącą w
obie strony: w Rzeczywistość i PozaRzeczywistość.
Jak schodzi Dziecko Boże, może wziąć z sobą dar, zabezpieczenie, dzięki
któremu będzie pewne, że nie zerwie kontaktu z Górą i że zawsze będzie chronione.
= koniec modlitwy=

Modlitwa (o pomoc dla …. )
Wejdźmy w siebie, w tę przestrzeń i jak każdy widzi, niech ta przestrzeń
pięknie zacznie na nią promieniować, niech ukoi ja jak do snu. Od razu uruchomić
procesy wyzdrowienia, wyszczuplenia, niech wszystko pięknie w niej działa, taki
prezent od nas, żeby była szczęśliwa, żeby chociaż po części oddać jej to, co świat
zabrał, a z czym przyszła.
Problem czystego widzenia polega na tym, że my wszystko chcielibyśmy
dokładnie widzieć, jak jest w naszym świecie, a to jest absurd. W świecie duchowym
nie domu takiego jak jest tutaj, tam jest tylko stan bycia w czymś, co umownie
nazywa się domem, to z duchowego tłumaczenia na energetyczne, a z
energetycznego na te znane fizyczne stany. Dopóki to tłumaczenie nie jest pełne,
zachodzą tu perturbacje; to słyszenie się włącza, to włącza się mówienie (misz
masz). Można to podciągnąć bardziej pod widzenie lub pismo automatyczne, ale
pismo automatyczne to połączenie widzenie i jasnosłyszenia przelane na papier. To
płynie z nas z poziomów duchowych, Działa jak przekraczamy poziom 12-ty.
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Modlitwa 2
Jestem tym, którym jestem i nic tego nie zmieni. Mogę się wypisać i mogę się
zapisać, zawsze jednak echo będzie żywe. W tym echu jestem Ja, w tym echu
jesteśmy wy (ludzka gramatyka, a ich odniesienie, naprowadzają na coś co jest
inne). Ze światła wypływa postać, jest doskonalsza od światła, a jednocześnie światło
jest doskonalsze od tej Postaci (jedno i drugie jest Prawdą). W przestrzeni jest
zawieszony medalion, w którym się wszystko złączyło, twarz i ta twarz jest
zmieniająca się, nie jest to dobre. Ta postać ma świadomość, że dużo może, ale nie
umie tego uruchomić , widać, że wewnętrzna walka sprawia, iż ta postać na zewnątrz
jest obserwowana jako cos niepewnego. Oni mówią (do Zbyszka) to jesteś Ty, czyli
ktoś, kto męczy się tutaj i nie potrafi odnaleźć.
Ta postać (która była na początku) uniosła się, ma rozłożone ręce i idzie
piękne światło, wbija się w czoła i to wszystko jaśnieje. „Po co się męczyć, gdy
wszystko jest dane, uwierz w to kim jesteś i zacznij czynić cuda. Wszystko jest dla
was przygotowane i czas najwyższy zabrać się do roboty. Oto jest światło, oto
jesteście Wy, a tam na zewnątrz cały świat (który czeka na to, byśmy się zaczęli
bawić, zaczęli dbać o radość swoją i innych, żebyśmy obudzili się w fizycznoenergetycznym świecie jako Ci, którzy się nie przejmują tylko są w świetle i działają.
Żyć w światłem). Mówią gdy żyjesz światłem, gdy czujesz jego obecność, znika
przeszłość, znika przyszłość i budzi się cos nieuchwytnego, coś co dotychczas nie
było w was aktywne, obecne. Budzę się Ja.
Mówimy o Tym, który Jest i Tym, Który nie Jest. Jest dla tych, którzy Go
słyszą i nie ma Go dla tych, którzy Go nie słyszą. Jest dla tych, którzy Go widzą i nie
ma Go dla tych, którzy Go nie widzą. Jest dla tych, którzy Go potrzebują i nie ma Go
dla tych, którzy Go nie potrzebują. Jest bowiem Wszystkim dla głosu, który Go woła,
a woła Go głos: „Ojcze pomóż mi, pomóż mi bym się zbawił(a) od bólu niemocy, od
bólu niezrozumienia, pozwól bym poczuł(a) Twoje błogosławieństwo”.
Głos – „to uklęknij Synu i Córko i przyjmij Moje Błogosławieństwo”
Jesteśmy w Wieczerniku, wszyscy klękamy, sufit się otwiera i bije jeszcze
jedno światło; coś co nawet dla Wieczernika jest wyższym poziomem. To światło
przenika wszystkich i wszystko przenika w nas. Mamy jakby energetyczne piramidy
na głowie (jedna piramida wchodzi w drugą, trzecią), jakby mnożyli te piramidy i
powoli tworzone są kryształy, jak byśmy w polu kryształowym byli zapisywani.
Głos – „bo to wasze własne światło, które nie promieniuje w tamtym świecie.
To światło jest Wam dane , ale my (jakby) nie mogliśmy z niego skorzystać (jak w
damskiej torebce znaleźliśmy, ale za późno np. telefon, a czas minął), było, ale nie
dostrzegaliśmy. Mówią, choć było pozornie po czasie, można czas wrócić”
Wracamy w czasie do momentu wejścia duszy do płodu. Znajdujemy się na
fotelu, budzimy się jako płód, miedzy naszym sercem, a 4-tą czakrą jest kula światła
i ona sprawia, że serce fizyczne bije, to jest moc. Tam moc sprawia, że ciało fizyczne
żyje, ciało energetyczne ma spojone z sobą wszystkie energetyczne pasma. Ta kula
to wszystko, czego Duch potrzebuje do wyrażenia się. Sięgamy dłonią po tę kulę,
wyciągamy przed siebie (dłoń i połowa ręki staje się światłem, falującym). Mówią „to
droga do Nieba”. Dzięki za wszystko i tej mocy funkcjonuje ciało, dusza i na tej mocy
oparte są nasze działania. Teraz tą mocą duchową (ta moc łączy się z mocą w
drugim człowieku) wnikamy w drugiego człowieka, rozświetlamy go i mówimy o co
chodzi – i jest program nadrzędny, który może wtedy wejść.
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Teraz przy tej bezwarunkowości otworzyliśmy drogę do Nieba, do naszego Nieba.
„Ja już Jestem, a Ty mnie nie widzisz, czyżbyś po staremu uznał, że w tobie są
zawarte wszystkie prawdy, czyż tak bardzo się lękasz iż to co powiem nie będzie
wszystkim? Nie bój się, spójrz jak wyglądam”
Postać przybrała postać fizyczną ojca Zbyszka – „tak to Ja, też nim byłem, grał
swoje życie, ale Ja też nim byłem, na widok jelenia – tak, Ja też nim Jestem, a czego
oczekujesz, skoro Jestem wszystkim, a więc Jestem też tobą. Poczuj to, że jesteś
Mną, a Ja Tobą.”
Mamy ujrzeć wielką, piękna Postać przed nami i odczuć to, że jest ten piękny,
wielki Opiekun, po czym my stańmy się Nim i w dole popatrzmy na to małe dziecko,
na nas, które do tego Opiekuna przyszło, jest zagubione, przytulamy je do piersi, do
tej mocy, którą mamy w ręku, a która kula jest w piersiach, element wspólny –
duchowa moc.
„A Boga Ci w tym zabrakło? Dlaczego boisz się obudzić Mnie, Boga w sobie, a
skupiasz się tylko i wyłącznie na Duchu? Czy tak marni jesteście w odczuwaniu
wielkości, czyż tak bardzo was zdeptano, że nie potraficie uwierzyć iż jesteście w
stanie wyrosnąć ponad własne słabości? Wy, Moje dzieci, wciąż nie rozumiecie
najprostszego- Jestem Wszystkim, a więc i jestem Wami. Spójrzcie na Wasze dłonie,
ujrzyjcie w końcu to, co tam jest. Mając Moc, nie Waszą duchową, ale Moją Boską,
bo ona i tak jest w Was zawarta, jest ona doskonała i totalnie działająca, Ład Boży
jest w niej zawarty, magia zwycięstwa jest w niej zawarta, Raj, który dacie drugiemu
człowiekowi. Te Moc uruchom i pozwól jej działać, Ja w działaniu już będę. Dotknij,
pobłogosław w Imię Moje i wszystko się stanie.
Każdy z Was ma cos do przerobienia, tą Mocą może sam się dotknąć. Tak jak
Jezus kładł rękę na czole tak i my ja na sobie połóżmy, a ta sama Moc popłynie z
naszej dłoni do naszej całej istoty.
„Pobłogosławcie się w Imię Moje, a potem pobłogosławcie tych,
których chcecie zbawić, a Ja zbawiam od wszystkiego, ponieważ i
Wszystkim Jestem. Od dzisiaj tak będziecie działać po Waszą wieczność,
która jest nieskończona.”
Ta ręka, która świeci, to jest nasz ostatni artefakt. My i ta Moc to jedno. Ten
sam Zeusowy Artefakt, to jego własna dłoń (patrz skala 1). Dla ułomnych ma sztil, a
dla tych, którzy moc, ona jest światłem i to światło jest w naszej dłoni.
Błogosławimy siebie i innych, oznacza to zdrowie, wykasowanie energetyczne,
zmiany na poziomach duchowych i przenicowanie przestrzeni na co najmniej Jasna
Płaszczyznę.
Światłem w ręce, tym Boskim Światłem błogosławimy kogoś
zwracając mu drogę do jego własnego szczęścia.
I pamiętajcie, że Ja nigdy nie odszedłem, Ja zawsze z Wami byłem, Ja Wasz
Ojciec. Wasza droga obudzenia się w Duchu została zamknięta, ale wszystkie lekcje
do niej prowadzące przeróbcie dla siebie i dla innych po to, byście byli niezachwiani.
A gdy tak się stanie, staniecie się prawdziwymi Bogami na tej Ziemi. Amen.”
„Zawsze będę z Wami”
= koniec modlitwy =
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Sprawdzamy:
ile w tym działaniu było pasm Boskich, Boga z PozaRzeczywistości [%]
Nie ma już ucieczki i udawania słabości przez korzystanie z czego innego (żadne inne
działania). Będziesz szukał w czym innym niby polepszenia, a to już masz, skup się
na zaufaniu (nie trać czasu), droga poszła do końca.
Wzrosło uzdrawianie, oczyszczanie (do 70%)
Pojawia się średnio 0 – 20 cząstek materializacyjnych
To, że my nie wierzymy (mała wiara) to jest oprogramowanie umysłu.
Oprogramowanie potrafimy ściągnąć, ale coś jest „nie tak” z rdzennym umysłem
(poprawność w 30 – 40% tylko). Umysł nastawiony jest na brak wiary. My
przyszliśmy z uszkodzonym umysłem (programy dodatkowo działają), czyli brak wiary
w siebie i odcinanie się od pasm duchowych. Chodzi o to, by nam pokazali co zrobić,
by umysł przywrócić do większej poprawności, żeby wzrosła wiara (w skuteczność
działań itd.)
Jak udało się uruchomić cząstki Boskie, dzięki temu można w świecie
duchowym przywrócić własna poprawna konstrukcję. Poprawna konstrukcja
człowieka w świecie duchowym jest w 20-45% (a ciemność jak też otwiera kanał, to
ma 90% poprawności konstrukcji). Mówimy o świecie duchowym, a odwaga to
Duch, lęk to Duch, wiara to poziom umysłu, ale pewność musimy w sobie
obudzić.
Duch to My, im jesteś bardziej w Duchu obudzony, tym jesteś czystszy, z
góry patrzący, nie obciążony degrengoladą programową czy inną, widzisz to
poprawnie. Średnie obudzenie w Duchu 20%, w tej chwili 50%, ale odczucie bardzo
małe do 10% (50% jest przygotowane).
My mamy tylko własne wsparcie duchowe. Musimy być sobą i patrzeć w Boga.
Poziom energetyczny jest skończony, nie ma nic więcej, dla ludzi też. A to jest
budzenie się w duchu. To budzenie przeobraziło się w usuwanie przeszkód bycia
duchem i odczuwania się związanym z Ojcem.

Modlitwa 3 – pojednanie
Pojednanie – mówimy o poziomach energii łączących nas z tamtym światem.
Tutaj natomiast mamy [skala nr 23]
15 – połączenie
16 – zespolenie
17 - zjednoczenie
18 – zespojenie-podłączenie
19 – zjednoczenie
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Pojednanie z samym, całym sobą. Ponieważ cząstki Boskie są w nas, więc to ten
poziom w nas zawarty też będzie tutaj odtwarzany.
Pokazują z góry na dół płynący kanał, a w nim różne cząsteczki (jak confetti) i
to cały czas drga. Mówią, to ty i te cząsteczki, ten kanał to Ty. Jak działasz, jak
wyciągasz rękę w stronę drugiego człowieka, z tego kanału to wszystko leci. Wstaw
się w kanał, który i tak jest Tobą. Ten kanał to Twoje mieszkanie, tu się mówi, że
jestem w Domu swym. Nie masz innego ponad to, co ciebie stworzyło, a to jest tu
zawarte.
Ten kanał, który się teraz tworzy, który jest przez nas odczuwany idzie z góry
przez głowę w dół, pasma nas w dół przenikają, całych nas.
Mówią: „Kiedy człowiek jest fizyczny, na poziomie fizycznym czuje swe
ograniczenia, kiedy jest energetyczny gra w grze energetycznej, kiedy jest duchowy
obowiązują go prawa duchowe, gdy jest boski jest w Domu swym i sam rządzi swoja
przestrzenią. Do końca życia będziecie mieli wybór – jestem boski, jestem duchowy,
energetyczny, fizyczny. Dziś macie otwarty kanał Boski. Odnajdując się w „tu” czyli
go utrzymując, zawsze będziecie czyści, ponieważ wszystkie dzieci stwarzam z
miłości. To jest Mój Dom dla was. Jak chcecie tu wrócić, albo w nim być i z tego
poziomu uczestniczyć w grze w życie na poziomie fizycznym, energetycznym czy
duchowym, zawsze będziecie ochraniani przeze Mnie. Za każdym razem, gdy
wyskoczycie na niższe piętro, będą Was obowiązywać tamte zasady, ponieważ
tamten świat i przestrzenie zostały zbudowane przez kogo innego, choć ów „Ktoś”
wyrósł ze mnie. Świat energetyczny tworzy człowiek. Skomponował i przyjął zasady
w myśl własnej małej kreacji. Dałem mu Wolna Wolę, by zrozumiał czym jest
twórczość, czym jest kreacja, jak potężnym się jest w przyszłości. Ale człowiek zaczął
popełniać błędy, strącił w piekło, stracił w otchłań innych swych braci, inne swoje
siostry, przez to zapomniał o tym, jaki był na początku stworzenia. Ten, który miał
wzrastać jako wielki Stwórca, stał się przekleństwem dla tych, których miał
wyswobadzać, którym miał ukazywać piękno, które Ja przygotowałem, które we Mnie
było zawarte i potem miało się zawrzeć w innych. Syn Boży upadł. Budząc się w tym
kanale możecie odkryć to, co Was zawsze stanowiło, w czym żeście, Moje Dzieci,
zostały stworzone. Oto Ja tu Jestem, oto Ja Was Zbawiam, oto Ja was błogosławię i
oto Ja was prowadzę. Kto w Domu swym zostanie, ten zawsze ze mną będzie.
Utrzymajcie ten stan, a wszystko się przed Wami otworzy. To nie są procesy, to nie
są płaszczyzny, tu nie istnieją żadne głębie, tu jest poziom wejść i wyjść w coś, co
można by nazwać stanami, dzięki czemu zrozumiecie czym i kim jesteście.
Pozostańcie tu, albo wracajcie tu, a wszystko się stanie.
Ja, wasz Ojciec”
= koniec modlitwy =
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Ciągle jesteśmy tacy sami, ale mamy większy wpływ na rzeczywistość. Nasze
ciało egzystencjalne poszerzyło się 5-cio krotnie.
Wchodzimy w uzdrawianie z tego poziomu, bo nie ma już innego. Trzeba się
nauczyć w nim odnajdywać. Wchodzimy w stan i działamy, to Boskie działanie.

Modlitwa 4 – uzdrawiamy, działamy
Zapadamy się w sobie, pozwalamy wibracjom wędrować ku górze. Budzimy się
na największej naszej głębi inaczej na najniższym poziomie Całości, gdzie jesteśmy
najdrobniejszą cząsteczką, a kiedyś tym jednym, jedynym kryształem. Jak ktoś go
ujrzy w działaniu, zbawi cały świat. Już jest kanał z pasmami w dół.
Każdy z nas, bo jesteśmy w kanale, działa na tych o kogo mu chodzi, uzdrawia
i robi co trzeba.
„Bez względu na to, kogo tu rzucasz, kogo tu uzdrawiasz, każdy na kogo
działałeś będąc w kanale – w kanale jest umieszczony. Nie musisz tu niczego
przypominać (niech to czy tamto będzie zdrowe itd.) wszystko co można na Twoim
poziomie jest tu zapisywane i wprowadzane w życie. Wszedłeś to tak będzie”
Tak jakbyś zapisał na kartce papieru coś i to zostaje (nawet jakbyś o tym
zapomniał). Tu słowo staje się ciałem.
= koniec modlitwy=

Przekaz:
Promień przestrzeni, promień ciała fizycznego, ciała eterycznego, ciała
energetycznego, wyższego ciała energetycznego, ciała duchowego i wyższego ciałą
duchowego, one się wszystkie łączą.
Wyższe ciało duchowe objawia swoja obecność poprzez cząstki duchowe
wywołujące ciśnienie w polach wibracyjnych takie samo i wszystkie promienie łączą
ducha ludzkiego z Bogiem, jako doświadczenie. Gdy zestrojenie jest doskonałe, duch
przemawia do wszystkich swoich cząstek nadając im sens istnienia równy własnym
planom. Gdy Dusza przewodzi, wypełnia ona przestrzeń między promieniami
zniekształcając je poprzez tworzenie własnej wartości przy jednoczesnym zaburzaniu
łączności między Duchem, a Bogiem. By móc zestroić promienie w jeden tunel
nadawczy, można wejść w takie stany wibracyjne, podczas których cały energetyczny
wymiar człowieka sam zechce uczestniczyć we wspólnym tańcu wibracji otrzymując
te częstotliwości, które Go unoszą, które Go hipnotyzują. Wówczas oddzielne części
istoty ludzkiej popadają w chwilowy stan uniesienia jako samoistnienie przestając
blokować podlegający im kanał. Istnieje klucz energetyczny, który pozwala osiągnąć
nie hipnotyczny stan „Złotego Wzorca”, dzięki czemu człowiek przynajmniej na chwile
zaczyna funkcjonować jako istota świetlista siejąc bezwarunkową miłość, radość,
ukojenie i trochę utrzymująca Niebo na Ziemi. Ów klucz, ów mistyczny stan olśnienia,
to blask jaki powstaje poprzez uruchomienie w kuli stworzenia trzech kół
indywidualnej machiny stworzenia przez co człowiek uzyskuje pełny dostęp do
wszystkich swoich części jak i obszarów, z którymi się styka cała swoją rozbudowana
istotą. W tym uniesieniu potrafi nie tylko się uzdrowić, wejść w kontakt z siłami
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tworzącymi całość, ale i zetknąć się z Bogiem, czy tez pozyskać potrzebne sobie
informacje”
„Nie wszystkie kręgi są otwarte. Część należy do ciebie, ale większość nie jest
osiągalna w stanie energetycznego zapomnienia. Jezus otworzył 3 główne kręgi, 7
wstępnych i większość pozostałych, które i tak są echem krążenia 8 kręgów
głównych. Tylko Bóg otwiera wszystkie, choć sam ich nie tworzy, jest bowiem Siła,
która i Boga Wszechrzeczy stworzyła, a która nazywa się Niewiadomą. Tę siłę tworzą
Ludzie, Stwórcy i Bogowie i żaden z nich jak dotąd, nie wie czym ona jest i co potrafi.
Ona jest Uniwersalna Miłością i niczego się nie lęka. Ona tworzy, dzieli i zespaja, jest
dla Ciebie wszystkim i wszystkim pozostanie, gdy nazwiesz ją Matką.
W imię Matki, Ojca i Syna i znów rytuał Wniebowstąpienia i Niebozstąpienia.
Ty dla Matki i Ona dla Ciebie jest wszystkim, a Ojciec Cię poprowadzi ku zwycięstwu
nad własnymi niewiadomymi. Matka Cię kocha, Ojciec ubóstwia, a się niszczysz, bo
nie chcesz zaakceptować, że jesteś cudem dla ludzi tego świata. Poczuj swoją
Boskość.”
„Jest 6 promieni głównych i 1 nadrzędny, którymi wchodzi się w człowieka. Są
3 wejścia główne i 2 dzielone którymi wprowadza się siły tworzące struktury ludzkie,
gdzie udział ducha w zmianach nie uczestniczy”.
Kanał jest w nas aktywnie zapisany od 0 – 1%, natomiast jak wchodzimy w
niego to się otwiera w 10 – 90%, sam kanał. Jezus go utrzymywał w 90% cały czas,
a w 30% był u Niego aktywny. Dlatego mamy pasma Boskie w Jego działaniach w
30% zawarte. Materializacja stała jest przy kanale 70%.
To co zrobili teraz to jest pierwszy stan – odczuwanie tego kanału, a jest
jeszcze 5 stanów.
Sprawdzić:
- skuteczność uzdrawiania, kiedy zakończy się proces
- kontrolę myśli i woli, równowagę
Jak nasza świadomość, moc i nie daj Boże życie, jest skoncentrowane na
poziomie fizycznym, to jesteśmy małpoludami i z tego nie korzystamy, jak na
poziomie energetycznym – to znów te rzeczy nas obowiązują, nie przepromieniujemy
tego, ale jakby mieć cały czas ten kanał otwarty to, to prawo obowiązuje wszystkie
nasze cząstki i jednocześnie mając oczy otwarte, tym poziomem przenikasz ciało
duchowe, energetyczne i fizyczne. Wiec jak na tym poziomie życzysz sobie, by
wszystko było zdrowe te reguły zaczynają obowiązywać. Jak spadniesz na poziom
fizyczny możesz zacząć chorować, bo tam było zapisane coś niewłaściwe. Dlatego
trzeba odnaleźć się jako Bóg i nim pozostać.
Na najwyższym poziomie Jezus zlał przeszłość z przyszłością i był tylko „tu i
teraz”. Skoro Ojciec jest przy mnie, te pasma działają, bo On jest, to wszystko się
tworzy tak jak ma być. Tu nawet nie musisz żyć marzeniami.
W życiu marzeniami osiąga się 60% celów, tu i teraz 100%. W tu i teraz żyjesz
chwilą, a wszystko się tworzy.
Na poziomie duchowym wszystko to co my np. mówimy, chcemy robić itd.
wydaje się proste. Natomiast co w tym stanie napiszemy, zrobimy, gdy wychodzimy z
tego stanu okazuje się pięknym przekazem. My w tym stanie jesteśmy naprawdę
sobą.
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Wprowadzenie w pismo automatyczne nowych osób – patrz Warsztaty
Katowice 22.01.2012 i Rusinowice 04/05 luty 2012.
Można tez zastosować technikę wychodzenia z ciała: siedzisz, widzisz jak
wychodzisz z ciała, niczym nauczyciel pochylasz się nad sobą – „pisz kochanie, tak i
tak”. W tym stanie idzie przekaz tylko z poziomu Ducha. To są objawienia, pismo,
obraz natchniony (ale utrzymać poziom).
Bycie pokornym ma tez swoje drugie dno i potrafi być przekleństwem, bo
wtedy uważasz, że trzeba pomóc ale samemu wycofujesz się, ubezwłasnowolniasz
się.

Przekaz Zbyszka w trakcie pisma automatycznego:
„Nie martw się o swoje dzieci (mowa o ludziach nie o Zbyszka dzieciach), dadzą już
sobie radę. Martw się o swoje zdrowie które kuleje (fizyczne w 40%, energetyczne w
20%, duchowe w 40%). Pomnóż się w sobie, a odczujesz zastrzyk sił i energii, które
zwielokrotnią procesy dochodzenia do siebie (trzy głosy, wiele rąk itd.) i niczego
więcej ponad bycie w kanale nie rób, ani nie rozpaczaj, ani nie marz, ani nie skupiaj
się na działaniach, ani na efektach ruchów stwórczych mocy, tylko bądź. Bądź i
obserwuj to, co Moja moc dla ciebie, synu, zrobi. Ucz się być w twórczej obserwacji
(dajesz zezwolenie, by to się przejawiło). To nowy i wspaniały stan, to świat całości
zebrany w Tobie i przyjdzie czas, gdy zrozumiesz, że i on jest ledwie balonikiem
zawieszonym na sznurku. Ten świat jest niczym wobec Twojej wielkości. Ja
stworzyłem go dla Ciebie, odczuj to cała swoją istotą, pojmij, że jest on Moim
prezentem dla Ciebie i jest też grą w której zdobywasz coraz wyższe poziomy, a
wszystko po to, byś równie piękne światy stwarzał dla własnych dzieci. Zapamiętaj w
grze w Boga trzeba się wiele nauczyć i napracować. Trzeba zmienić tysiące rzeczy, a
czasem także zasady gry. Gdyby było inaczej, gra nie byłaby szkołą dla budzącego
się Boga, a jedynie zabawą dla marzącego dziecka. Ty się kształtujesz, ty, moje
dziecko, a Ja tylko z miłości do ciebie tak podkręciłem grę, byś jak najszybciej dotarł
do Mnie (ból uszlachetnia). Więc trzymaj się, trwaj, poznawaj i twórz, a stanie się to,
w co obaj wierzymy, nasze fizyczne spotkanie”.
Zdarzają się przypadki, że ktoś jest wycięty i trzeba go odzyskać. Tak samo jak
jest część nerki nie w tej Rzeczywistości, tylko ciemność tym włada, to my działamy
tylko na te część w naszej Rzeczywistości. Natomiast w Bogu wszystko jest od razu
zrobione. W kanale Boskim działanie jest na całość.
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Warsztaty 30.06.2012 – 01.07.2012 Świeradów
Zachodzą w nas zmiany, ale nie jesteśmy do nich przygotowani, ciała padają,
mniej się je, zawroty głowy. To jest silny nacisk na to, byśmy zrozumieli, że trzeba
naprawdę wziąć się za ciało. Jest to prosta technika, nie czujesz potrzeby jedzenia,
nie jedz, tylko tyle i potrzeba jedzenia powoli zmniejsza się, a czujesz się dobrze.
Ciało uruchamia nowy system przetwarzania składników pokarmowych (i
prawdopodobnie jakieś cząstki dochodzą), dzięki czemu ciało samo ściąga cząstki i
syntezuje to co jest potrzebne (powoli dochodzi się do jednego posiłku dziennie), to
jest niesamowite, to jest samoregeneracja (w pewien sposób), ale nie wolno
zakłócać tych procesów przemiany nadmiarem jedzenia, jak za dużo wstrzymany jest
proces. Nie potrzebuje jeść, nie jem, ale niema mowy o głodzie, zaraz wszystko
zaczyna się odtwarzać, słychać kości, przepływanie energii w żyłach itd. Ciało oddane
samemu sobie zaczyna to robić, pod kontrolą cząstek Boskich. Jak nie będziemy tego
robić, to proces nie będzie zachodził, nie ma wtedy pasm z wyżyn ponad-duchowych,
a to są cząstki Boskie. Jak wchodzą cząstki Boskie, przy maleńkim natężeniu,
kilkukrotnie wzrasta wszystko, co dotychczas robiliśmy, nawet pięciokrotnie wzrasta
siła działania. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na ciało (bez udawania), nie
potrzebujesz, nie jesz. Odprogramować się od dotychczasowych nawyków (jem, bo
pora obiadowa).
Góra kładzie nacisk, w nowych modlitwach, a odczucie siebie prawdziwego.
Modlitwa ta trafi do modlitw warsztatowych, jest bardzo ważna. Było to pierwsze,
ścisłe spotkanie z Jezusem, który siedział na „ławce zwierzeń” i wszystko przyjmował.
W tej modlitwie zaznaczona by cały czas o Nim pamiętać (było to w Warszawie).
To, czego nas uczą, to by praktyka uważności utrzymywać pewne pasma (
ławka i Jezus cały czas przy nas).
Pracy ciągle nie ma, jest tylko taka poprawność, a musi być naddatek, inaczej
staniemy, ciągle nie będzie otworzenia siebie.
Jezus wyraźnie zaznaczył, by o Nim non stop pamiętać. Cokolwiek się
mówi, cokolwiek się myśli, pamiętać, że On siedzi.
O wszystko go można wtedy prosić, a On cały czas musi być przy nas. Dążyliśmy do
Ojca, a nie chcemy Go widzieć, czemu? Bo nie te wibracje, oddalamy to na
przyszłość (brak pracy nad sobą). Pamiętać o tym i nie zazdrościć innym, że lepiej
działają (bo pracowali nad sobą). Jak wchodzą cząstki Boskie od razu jest diametralni
różny wpływ na rzeczywistość, wpływa się na nią, nie myśląc o niej. Przygotowuje się
tylko plan, pyta Ojca i samo leci, ale ciśnienie wtedy wynosi 200, ale trzeba pamiętać
o Bogu. Mowa tu o naszej doskonałości. Nie mówimy tutaj o ciele fizycznym, ale o
duszy, o duchu (Duch tutaj jest takim wąskim pasmem, najwyższym ze wszystkich),
ale mówimy o tym, jacy naprawdę jesteśmy, jazy zostaliśmy stworzeni i trzeba w tym
chcieć wytrwać. Ten będzie chciał wytrwać, kto się w tych pasmach odczuje i
zobaczy jakie to jest piękne, to piękne duchowe stany. Bez pracy nad sobą nie
odczuje się tej potrzeby. W tym stanie inaczej patrzy się na świat, tu jest wszystko
bezwarunkowe, tzn. patrzy się na tych, którzy na planecie cierpią, mordują, tworzą
chore systemy jak na biedne, zagubione owieczki i pragnie się im pomóc ( a oni nie
słyszą).
Nawet jak się zmieniamy i już jesteśmy fajni to niestety te świat, jak jesteśmy
na dole, nie jest taki kolorowy, czyli to nie jest planeta, na której nasza kreacja w
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pełni by działała. Ciągle trzeba się stykać z ludźmi, którzy nas okradną, uwalą, tacy
„pocieszyciele”. To wszystko jest potrzebne.
Jest jednak zadziwiająca rzecz, kiedy człowiek budzi się w tych wysokich
pasmach. Tutaj (w niskich) cały czas unikamy bólu, unikamy ludzi, którzy by nas
skrzywdzili, przyzwyczajamy się do tworzenia własnego, silnego jaja i przewidywania
tego co będzie. Jeśli się odnajdujesz w tych wyższych pasmach, to nagle traci to
znaczeni i ty sam wychodzisz z tego jaja i wchodzisz dokładnie w to, przed czym
uciekałeś, zaczynasz czuć potrzebę prawdziwego życia i nie ma znaczenia czy cię np.
okradną czy nie. To doświadczenie na poz. ducha, to zaczynasz czuć, jest takim
filmem, że musisz go przeżyć (znika lęk, znika wszystko). Zaczynasz rozumieć, że się
żyje. To przed czym uciekałeś (przed bólem, krzywda, odrzuceniem, itp.) nie istnieje,
doświadczasz tylko sytuacji i scen. Obecności cząstek Boskich w nas wnika zupełnie
inne podejście do wszystkiego (w sceny każdy musi wchodzić sam), modlitwy
warsztatowe są tylko naprowadzeniem. Udział tych cząstek ważny jest też w
czyszczeniu duchowym. Poziom energetyczny, nad którym możemy bez problemy
zapanować, ma swoje odzwierciedlenie także na poziomach duchowych (podobny
mechanizm), np. opętanie energiami ludzi czy sił, które w nas wchodzą, ( mieszają w
energetyce, emocjach czy myśleniu) czyli wejście innych energii w nas, to samo
działo się w przestrzeniach duchowych, ale ma to charakter śnienia. Śnić sami
możemy fałszywie sami o sobie, czyli przedstawiać różne cele i się na nie kierować,
najlepiej więc sen oddać bogu czy własnemu Ojcu (mówimy o Duchu Wyższym, o
tym ciele ponadduchowym)., ale tzn możemy być śnieni przez ciemność i przez
wysokie Istoty duchowe. To sprawiało, że nasza kontrola myśli kontrola woli (
niewola, ale jej kontrola) jest naprawdę uboga. Ludzie, którzy sobie w życiu radzą,
moją kontrolę myśli i woli na poz. 30-40 %. Przy 30-40 % śnieniu przez Istoty
wyższe to jest jak forma opętania, tylko z przestrzeni duchowych, kontrola jest 0-15
% (sprawdzano to na wahadełkowaniu), kontrola myśli i woli. Człowiek powinien
mieć 100 % kontrolę nad swoją wola i myślami, wtedy nie ma dramatów. Jak się
działa z poz. Boskiego można odzyskać kontrolę nad własną wolą, nawet w
przypadku osób, które były w śnie inny nawet w 90 %, które sobie z życiem nie
radziły, udało się podnieść kontrolę do 30 % (zaczynają inaczej patrzeć, żyć). Dzisiaj
będziemy te poziomy podnosić. U nas to takie ważne przy działaniach, to zwiększa
skuteczność. Dzisiaj będziemy odzyskiwać duchowe części siebie. Wola jest też
energetyczna, ale tu mówimy o ludzkim chceniu. Wola duchowa sprawia, że jak cos
zaplanuję to musi to być zrealizowane, a przy małej kontroli z tego rezygnujemy
(tyczy to każdego z nas w różnym stopniu). Nawet ci, którzy uważają, że tę
(kontrolę) wolę mają naprawdę wysoką, jak osiągną wysoki pułap wpadają w ciszę i
rozumieją, co to znaczy mieć kontrolę nad wolą częściową. Jak ona jest maksymalna,
odczujesz swoją moc, wreszcie kończy się lęk.
Tu pojawia się następny element – mężne serce. Jest to parametr duchowy,
który przebija się na poziomie energetycznym jako odwaga, jak czujesz co to jest,
dążysz do tego. Mężne serce jest otwarte, działa dla siebie nie raniąc innych,
budujesz to wszystko i automatycznie poprawia się pracowitość, lenistwo odchodzi
czyli pasożytniczy tryb życia. Musi się zmienić System, by jeden człowiek w
majestacie prawa nie okradał drugiego. Masz ręce i nogi, pracuj. Z tego poziomu
inaczej się na wszystko patrzy, zaczniemy rozumieć co to znaczy reinkarnacja. Na

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

859

tym poziomie nie ma znaczenia życie ludzkie i jeśli ktoś czyni zło, wyeliminować,
niech się znowu narodzi. To jest korzystne dla tego kogoś i reszty. Dlatego mówi się,
że jakby się narodziła Wielka Istota, to wielu zginie, zostanie odłączonych. Jeśli
budujesz dom na kretowisku, to fundament przyciśnie kreta, tyczy to też ludzkich
„kretów” (ciało nie ma tu znaczenia).
Dzięki cząstkom Boskim budzimy się wreszcie w pasmach duchowych, ale żeby
to utrzymać trzeba być cały czas obecnym w obu światach jednocześnie. Na początku
najlepiej „Ławkę zwierzeń’ sobie postawić, bo tam siedzi Ojciec, do którego przez
całe życie dążyliśmy. Jeśli Go nie chcemy widzieć to znaczy, że nie chcemy się
poprawić, nie chcemy pozwolić sobie na kreację, siłę napędową ducha.
Na skali 20 (?) były pokazane parametry ważne dla ducha jak zachwyt nad
pięknem, aspekty Boskości – współczucie, duch owa wrażliwość, tolerancja itd.,
mądrość to przywoływanie uwagi wszechświata obsypującego pięknem, harmonią,
miłością o obfitością, miłość bezwarunkowa (skala z tyłu z Matką Boską). To
wszystko musi się w nas pojawić i nagle, jak patrzysz na tych ludzi na dole, to chcesz
im pomóc. Nie będzie miał pretensji do tego, że jeden drugiego niszczy kiedy sam w
bagnie tonie i nic mu nie wychodzi. Może to nasze dzieci toną w tej smole i krzywdzą
siebie nawzajem, więc nie będziesz ich oceniał, oni są w obłędzie, trzeba
bezwarunkowo działać. Dlatego jak będziemy działać, nie ma pytania czy to
Kowalski, to zagubiona, biedna istota i trzeba zrobić coś, by nasze działanie ułatwiło
mu życie, to niesłychanie ważne, stąd płynie ta bezwarunkowość. To nie wynika ze
sztucznej postawy, kiedy rozumiesz, bo wchodzisz w doświadczenie, stajesz się inny.
Boskie cząstki można automatycznie odrzucić, kiedy nie myśli się o tym, żeby
tutaj była cudowna kraina, że Ojciec cały czas patrzy na to co się robi.
W działaniach też będziemy wracać do podstaw ( wewnętrznie), z jednej
strony będą się rozwijać aspekty duchowe, z drugiej będą o sobie przypominać
pewne rzeczy, nie uchwycone w poziomach energetycznych – pokochanie,
wybaczenie… Przez te aspekty duchowe, przez to większe ciśnienie wywierane na
nas byśmy się zmieniali szybciej wejdziemy w stan zrozumienia siebie, a jak zrozumie
się kim i czym się jest, to zaczyna się inne życie.
To prawo, to postrzeganie świata wprowadzone nam na poziomie umysłu
ciągle będzie mieszać, jeśli rządzą nami energie, to energie są programowalne, ich
ruch jest programowalny, jak i każda cząstka, która tu występuje i leci jest
programowalna albo przez nas albo przez kogoś innego, nawet ruch w ciele jest
zaprogramowany.
Teraz kiedy pozwolimy sobie na odbieranie sygnałów płynących od ciała (nie
jemy, kiedy nie musimy), zaczniemy postrzegać, że nie programujemy ciała i ono
samo zaczyna powoli wszystko regenerować (jest piękną maszyną). Gdy pojawiają
się cząstki Boskie, będą zatrzymywane już procesy starzenia, ale to trzeba cały czas
w sobie utrzymywać. Na poziomie duchowym jest to słabsze, można oczywiście
światłem się wypełniać, a przy cząstkach Boskich proces jest samoistny, ale trzeba
być takim małym, chodzącym bogiem, trzeba wiedzieć, że Ojciec na s stworzył.
Skoro tutaj się budzisz jako dziecko Boże, to moc i całość została ci dana do
działania, Ojciec to wszystko przygotował i tym się działa ( tu są potrzebne, osobiste,
modlitewne doświadczenia).
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Kiedyś sprawdzaliśmy poziomy Poza-Rzeczywistości 1-bycia, 2-istnienia, 3zmian, 4-budowy, 5-doświadczania całości – najpierw gra pozorów, potem gra
werbalna, gra sterowana i jest to coś, w co teraz się wchodzi, w tych naukach –
poziom całkowity śmierci „ ja” przez rozmarzenie o całości, rozmarzenie o Bogu, i na
koniec rozmarzenie o sobie i powrót do początku.
W modlitwach jest zawarte jak wchodzić w te stany.
Mówią: Bądź kanałem dla Boga, obserwuje Jego działanie w tobie i poprzez
ciebie i się ucz, jak nasiąknąć „Jego podejściem do dzieci Bożych i do dzieci
zagubionych. Wtedy pojmiesz, jak w nich stworzyć czyli wydobyć z serc i mózgu złote
nici losu, przemiany, pojednania i zapanujesz nad ich przeznaczeniem i uwierzą
twoim zapewnieniom, że droga przez ciebie tworzona jest jedyną poprawną i tak
będziesz w oczach Boga, choć On poprawność widzi nieskończenie więcej. Od tej
pory obserwuj Jego manifestacje w Tobie i poprzez Ciebie nie barwiąc ich swoimi,
życiowymi naleciałościami”, (ślą to do każdego).
I od dziś nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przede Mną, nie
będziesz zwodził niepewnością zawartego w tobie jutro (jutro to jest stan od
dziś związany z przyszłością). Tylko to, co będzie w tobie wyrżnięte, będzie cię we
Mnie obowiązywać Mój synu pierworodny i bacz, by wryżnięcia nie niszczyły
pęknięcia cofania obietnicy. Gdy kryształ w pełni we Mnie ożyje, uświetlni we Mnie
mrok twojej niedoskonałości i stanie się to, co we Mnie już jest (dlatego widzimy pole
kryształów, ale tego jednego jeszcze nie, to nie ten poziom). Dziś daję ci prezent,
druga cząsteczkę, druga ściankę kryształu, który zbuduje twoje działania twoje
przekształcania przestrzeni, twoje odkrywanie (ta ścianka się pojawił, ale jest ich
więcej) prawdy o nas samych.
Pierwszą cząsteczką jesteś Ty sam, Moja w tobie powołaniowa moc. Ja
niczego nie cofam, idź śladem Moim, a dojdziesz do Domu swego, w którym
wszystko odnajdziesz, a więc Mnie w tobie, Mnie w tobie, a nas w całości, nas w
całości ( to są specyficzne trzy stany) i módl się, by tak się stało”.
Kolejny przekaz „I będziesz wzrastał ponad innych nie hamując ich wyborów
(pięknie to Jezus pokazał, a Oni nas tego cały czas uczą, ten jest najwyższy, kto
będzie tak działał, by inni byli wyżsi od niego czyli więcej osiągnęli) i będziesz mówił
prawdy nie zasłaniając luster, będziesz wprowadzał zmiany nie niszcząc starego,
będziesz tworzył nie zamykając drogi do światła cieni i będziesz zostawiał całość tak,
by każdy mógł wrócić do starego (trzeba podpowiedzieć co i jak, ale pozwolić
każdemu znowu popełniać błędy, PWW). I w końcu zrobisz to, co w starym otworzy
drogę do nowego tak, by nowe stało się starym, tak jak i staje się dzień nocą, a noc
dniem i zostaniesz tu na wieki, by dopilnować zmian, a potem usypiesz grób z kości
swoich poprzedników i zejdziesz do Nieba Bram przez nikogo nie proszony. Wówczas
czas zatoczy koło i narodzisz się jako dziecię unoszone przez dłonie tego, którego
twarz sam nosisz i nie obrócisz się więcej w strony przeszłości, bo zamknie się ona w
swym cyklu wymazując się z twojej świadomości (świadomość też wtedy pada) i
staniesz się wtedy jak oni, by zapoczątkować to, o co tak usilnie w tej chwili walczysz
i dostaniesz Dom, Matkę i Syna, a kobietą będziesz ty sam. A gdy na horyzoncie
wzejdzie słońce, rozpostrzesz swoje skrzydła i staniesz się jako Ja, jako wróg, jako
przyjaciel, jako zmiana i jako syn, lecz nic już twej mocy, przyjaźni i planów nie
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zakłóci. Więc wzrastaj, więc się módl i życz Mi wszystkiego najlepszego, bo to, co
otrzymam i ty sam dostaniesz 9, a u nas nie ma odczucia wspólności tylko my, mym
wraca di nas to, co dajemy)”.
„Pracuj nad słyszeniem Mnie w tobie, a powstanie droga, przestrzeń bez
pomostu ( trzeba ciągle myśleć o bogu, to Bóg jest we wszystkim tym co tu, byle to
pozytywnie odbierać, chcieć tym żyć). Spójrz na swoje ręce, które ci dałem, na swoje
serce, które jest drogą i światłem, a pojmiesz siebie i, że niczego ci więcej nie
potrzeba” ( a nie żebranie i wykorzystywanie innych).
„Czy słyszysz Boga? Jak, sporo Bóg nie przemawia głosem. Czy czujesz Boga?
Jak, skoro Bóg stoi ponad materią i Duchem. Czyż byś sam przed sobą udawał, że
zaszło to, co zajść w ten sposób nie może? I ty i On komunikujecie się ze sobą
poprzez manifestację swej obecności w działaniu – żyjemy w bagnie i tym bagnem,
fałszywość itd.)
Komunikujecie się za pomocą tego co stwarzacie, to jedyny pomost między
wami. Sprawdź jego parametry, jego czystość, a pojmiesz, czemu nie słyszysz, nie
czujesz i nie rozumiesz tego, co dla ciebie jest najważniejsze – idei stworzenia ciebie.
A miałeś siać swoją obecnością cząstki Ładu Bożego, które wielu nazywa ciałem
Ducha Świętego.”
Idea – patrz Katowice 23.06.2012 str. 173
Duch żyje Ideą, jest tylko czymś, co wszystko obserwuje, manifestuje się w
działaniu (uruchamia je), czasem daje o sobie znać, jak zamykamy oczy widzimy
kolorowe, piękne jasne pasma, niby się tworzą, a są stałe. W ten sposób duch
objawia obecność w wewnętrznym widzeniu. Jak chce doświadczać życia w świecie
energetycznym ( chce się doskonalić) i fizycznym wtedy wchodzi w przygotowane
ciało i duszę i rozpoczyna normalne życie.
Idea to jest wewnętrzny impuls osobisty albo ogólny, to bez znaczenia, bo
Duch ( kiedy jest duchem) zawsze jest czysty w swoim prawie. Czy to jest w PTP czy
PWW, inny jest mechanizm, ale we wszystkim musi iść o miłość, o to, by drugiemu
było dobrze itd. W jednym i drugim prawie Idea Miłości i Wolności jest piękna. To
jest to „coś” co człowiek powinien odczuć, a co jest magią na poz. ducha. Kiedy
podłączasz się pod ideę, to czujesz, że ona żyje, czujesz, że ty jesteś jej fragmentem,
więc możesz działać, uzdrawiać, doświadczać wszystkiego, inaczej pojmować i
odbierać człowieka.
Idei nie odczuje człowiek, który nie panuje nad energiami i nie jest
obudzony w Duchu. W świecie duchowym musi być stabilność, Duch nie odwołuje
swoich decyzji.
Nikt z nas nie przekroczył poprawności siebie (nie dodał do tego z czym
przyszedł). Promieniuj, wzrastaj i słuchaj tego, co ci Bóg podpowiada. Część osób w
tym roku się pogorszyła. Problem może zaistnieć, gdy w czasie działań (przez własną
niedoskonałość) zadziała zło, trzeba to umieć odczuć i się oczyścić. Są już wśród nas
osoby, które obserwują myśl przychodzącą z zewnątrz. Gdy się zaliczy pewien
poziom, okazuje się, że można zejść tu i odczuwać wszystko, bo choć się czuje, to już
człowieka nie niszczy, jest piękne.
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Modlitwa 1
Oddajemy się Bogu, byśmy my pozwolili Bogu w modlitwę wchodzić. To, co
będzie schodziło, będzie budzeniem naszej prawdziwej natury. Nie jesteście
zwierzęciem, które potrzebuje wsparcia, nie jesteście energią, która szuka swojego
domu, jesteście Moją Prawą Ręką, która powstała po to, by wszystko to, co było
wytworzone przez Lewą Rękę poprawnie funkcjonowało. Naprawdę istnieje coś
takiego jak lewe i prawe w jedności, to, co zostało stworzone, zostało stworzone w
święto-pięknej kreacji. Prawa ręka jest to ręka Boga, są to pasma, które wchodzą
we wszystko to, co w rozpędzie samo się tworzy, po to by rys świetlny umiał to
wszystko przenikać.” ( bez siły to światło mogło sprowadzić wszystko na właściwe
tory). Chodzi tu o programowe działanie, o użycie takiej wymuszającej siły, niż o
zawrócenie rzeki. Pokazują, płynie rzeka, ta siła kreacji, tworzone są Planety,
Wszechświaty, rzeczy inne, których Bóg nawet nie założył, bo puścił te kreację,
stworzył własne dzieci, które zaczęły to uruchamiać. Rzeka płynie, jest jakaś siła i
tworzą się zakola, meandry nie tak, jak być powinno i ten rys to ogólny program,
przychodzi i zmienia i znowu wszystko toczy się jak powinno.
„W was zawarta jest moc zmian, ale ta moc nie jest objawiona. Jednak ci,
którzy zostaną przy sobie (w sobie) będą mogli się nią posłużyć dla własnych celów
(własne cele to też cele związane z wprowadzaniem Ładu Bożego na ziemię). Wtedy,
gdy Prawo zmian się w człowieku obudzi, obudzą się także w człowieku jego
prawdziwe rysy i wtedy zrozumie on, kim jest i po co przyszedł. Wtedy to, co będzie
robić, będzie wynikało z jego wewnętrznej potrzeby. Dopóki Prawo zmian nie
zafunkcjonują, dotąd człowiek błądzi, poszukuje dróg i stara się odnaleźć prawdę o
sobie samym, o świecie, o swoich działaniach i o działaniach innych ludzi. Człowiek
taki, mimo wszystko nie zwraca uwagi na to, Kim jest Bóg i co zawarte jest w Jego
darze dla ludzi ( a tam między innymi jest zawarte działanie i postawa).
Jestem po to, by uzmysłowić wam ważną rzecz, jesteście Moimi dziećmi.
Cała moc, wszystko stoi w odwodach, jest przygotowane po to, byście
mogli po nią sięgnąć i nią działać. Ale nie uchwyci jej w ręce ten, kto rządzi
się prawami energetycznymi, kto nie jest w pełni w duchu obudzony, gdyż
chwycić tę moc mogą jedynie złote dłonie (wystarczy jak nasze dłonie będą
takie magiczno-niebieskie, to są dłonie, które chwytają moc). Pasma, część widma tej
mocy, którą my postrzegamy, ma kolor złoty. Są one synonimem objawionej „mocy
w pełni”. Ta moc w pełni zawarła się w oczach Jezusa, które zmieniły się na lazur.
Moc drga i widać to po oczach.
Zapomnij o sobie, choć raz naprawdę zapomnij o sobie.
Za nami ukazało się półokrągłe przejście w tunelu, a w nim stoi Jezus z
podniesioną prawą ręką, lewą ma lekko opuszczona wzdłuż tułowia i na
splocie słonecznym (dół, splot słoneczny i znowu to samo). Mamy nie być
spiętymi, chodzi o matrycę, o rejon brzucha. Mamy pozwolić sobie, by energia stąd
spłynęła. Góra mówi to jest podstawa waszej mocy. Gdy człowiek jest słaby,
gdy czuje większą od siebie moc, zakrywa rejon brzucha rękami, zamyka siew sobie.
Nauczcie się, że oprócz otwartego serca, które promieniuje, ten rejon też
musi być uaktywniony. W tej chwili zachodzą procesy, które odwrócą coś w nas,
będziemy zewnętrzem połączeni w niebieskich pasmach, pasmach mocy. Nie ma
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wtedy napięcia czyli odbierania nacisków energetycznych czy interpretowania fal,
które wprowadzają w nas dezorientację, w ten sposób będzie cisza na poz. brzucha.
Musimy być zakotwieni w pasmach niedostępnych dla ciemności (w przenośni) czyli
negatywnym wibracjom.
To, co z serca z nas płynie, to jest przejaw naszej duchowości. Otwarci
sprawiamy, że Duch albo jego moc, automatycznie wypromieniowuje się przez to
serce na zewnątrz. Wtedy jesteśmy zakotwieni w tym świecie w pasmach
duchowych. Taki człowiek jest trudny do obróbki.
To, co teraz będą uruchamiać i to jest symbol złotej opaski na czole. By to się
stało, my musimy spać. Musza zabrać w nas odczuwanie czegoś, tracić jednak
niczego nie będziemy. Ten zapis musi być zrobiony, gdy dziecko jest malutkie – do 3go m-ca życia, to ma związek z budzeniem się DNA. To, co przez przeinaczenie DNA
się stało, to później zaowocowało nie takimi jak trzeba reakcjami w tym świecie, to
modyfikacja doprowadziła do tego, że nawet w postawie nie potrafimy być
prawdziwie duchowymi.
Zasypiamy w sobie do poziomu malutkiego dziecka, do embriona. By to się
stało otwierasz oczy w kosmosie. Wiesz, że na zewnątrz zaczyna się formować ciałko,
ale ty, jesteś ciągle wolnym duchem, obserwujesz kosmos. Kosmos wnika w naszą
głowę, przenika nasz rdzeń kręgowy i na wysokości krzyża powstaje klamra.
Odczuwamy jak ta energetyka z kosmosu (z głowy) wnika powoli i nas zmienia. „Nie
bójcie się, nie bądźcie w napięciu (mówią) to jest początek tworzenia się duchowej
zbroi” (właściwa konstrukcja czy energetyczna czy duchowa sprawia, że człowiek jest
odporniejszy, będąc sobą, promieniując właściwie jest twardszy).
To z krzyża (kosmos) powoli taką niebieścizną przenika, wypełni nogi i one też
zlewają się z kosmosem, całe ciało powoli zleje się z kosmosem, jakby nasze ciało
znika, a my jesteśmy w kosmosie takim Duchem, który wszystko przemierza.
Pokazują, że proces przebiega poprawnie. Budzą w nas nasze lamarty. Kiedyś
obserwowaliśmy je w Oazie Wzrostu, a teraz w nas powstają. To przypomnienie
naszych sukcesów, tego, co już kiedyś potrafiliśmy robić. To wszystko we wspólnym
ciągu mocy się w tej chwili będzie odtwarzać.
Nasze zwierzęta, kiedy jesteśmy w tej postawie to też jest forma lamartów w
ten sposób przejawiona (zwierzęta 1 i 2 – go poziomu). Wtedy, gdy działamy jako to
zwierzę mamy o wiele większa moc. Pokazują, że kiedyś nas rozbito,
rozczłonkowano. Pierwotnie wszystko we nas było zawarte (lamarty, zwierzęta itp.),
zawarte w naszym ciele. Ciało Talarona tętniło poprawnym życiem, promieniowało
światłem.
Wszystkie niekorzystne zmiany, które w nas zachodzą, są spowodowane
wchodzeniem w nas energii (na poz. fizycznym, na poz. energet. wejdzie nienawiść
nieżyczliwej osoby, na poz. duchowym, bo ktoś zechce, by nasze życie koślawo
wyglądało). Do ciała Talarona nie dochodziło nic, był czysty, odważny, patrzył prosto
przed siebie, był wyposażony w dary, które w nas są nieaktywne (unosił się w
przestrzeni, materializował). Jezus był prawdziwym Talaronem, mógł zostać
dłużej, ale to nie był odpowiedni czas.
To co jest, to obowiązek obudzenia się w nas we właściwych archiwach (
mamy archiwum zrodzenia), są to zapisy macierzy i nie tylko.
Wpływają w nas echa naszych dawnych dokonań (Lamarty).
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Jesteśmy przygotowywani pod wejście Cząstek Boskich. Zmieni się nasza
postawa, poczujemy się bezpieczni. Jest taka kula światełka (wielkości piłki
tenisowej) przed czołem, to jest budzenie naszej synowsko-bożej istoty (okaże się)
Będziemy wracać do naszej właściwej, rdzennej postaci, która powinna być, a
została zmieniona już w okresie przedurodzeniowym.
Ten okres (zmian) jest dla nas niebezpieczny, bo jest odsłonięciem organów
wewnętrznych. W tej chwili musimy uważać na swoje zachowania, byle co może nas
wyprowadzić z równowagi, uważać na myśli, jesteśmy wulkanem emocji i
nierozsądnych myśli. Zachować w sobie poprawność, bo przez błędy możemy
zahamować proces (w czasie modlitwy i po przez 1-2 godz).
Przedzieramy się w niebieskim, gęstym świecie przez zagęszczenia ( meteoryty
czy dżungla), dochodzimy do skały, gdzie ogień ktoś zapalił ( takie 2 pochodnie),
możemy tu usiąść, ale nie zapominać o właściwej postawie.
Pokazują, że ten kosmos w nas zawarty, ta energia, moc, te pasma, które w
nas wchodzą i nas będą wypełniać to, gdy przyłożymy ręce do drugiego człowieka,
automatycznie będziemy z nim związani, będziemy mieć kontakt z każdą jego cząstką
fizyczną, energet. i duchową. Będziemy mieć dojście do wszystkiego co jest w
człowieku i przestrzeni. Będzie całkowite wejście. Dzięki temu, świadomość budząc
się korzystałaby z jego mocy, a ta moc by przenikała całość, czyli mała grupa
miałaby wpływ na większa ilość ludzi na pewnym obszarze ( czyścić, ustawiać), idzie
taka fala.
Ogień przemienił się w światełko, schodzi z góry jasność i te granaty i reszta
powoli znika, ukazuje się szaro-biała przestrzeń. Gdy pojawia się to światełko z góry,
to siła napędowa tworząca to wszystko (promień Boski), rozświetla wszystko.
Jesteśmy połączeni z całością tą energią, mamy wpływ na całość, bo jesteśmy
połączeni w tym granacie ( granat nie zniknął tylko został rozświetlony).
Pojawia się Iglica i światło na nas rozdaje, rozjaśniwszy się.
Zmienia się tors, nogi, przypominają się w migawkach postacie, które
mieliśmy, one nie mają znaczenia. Znaczenie ma to, co zaczyna nas wypełniać.
Człowiek staje się światłem.
Budzimy się jako Dusza, jako duch, jako prawdziwa indywidualność, jako coś,
co z góry spłynęło na dół i się we wszystkich ciałach rozwijało. Stajemy się jakby
światłem. Światłem się stajemy.
Pojawił się Jezus, prawą rękę ma na wysokości serca prostopadle
ustawioną do tułowia, lewa na wysokości brzucha, jakby do pogłaskania
pieska, ale to nie piesek, a moc.
Jest w nas wędrująca energia, nasza, ale niezależna od naszej woli.
Wszystko ku temu zmierza, byśmy jako istoty światła bezgranicznie
promieniowali, by zasięg był nieustalony, a moc nie była wyczerpana.
Jest przed nami kryształ, zaczyna powoli do czół wpływać bardzo delikatnym
światełkiem, jakby wielka łagodność nas przenikała.
Jest Ojciec na Ławce Zwierzeń, jest tego koloru jak światełko co na nas
promieniuje. Kończą się napięcia.
- Wzrasta nasza cierpliwość (to atrybut ducha), czas przestaje być istotny.
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Mamy chcieć, by pasma miłości były stale włączone we wszystkich ludziach,
którzy się z nami stykają. Miłość to stan duchowego pojednania, akceptacji. Możemy
to uruchamiać bo się w tym odnajdujemy. Miłość to takie pasma, mgła wstęgowa,
przenika wszystko, nie promieniują z nas, są przed nami, a my jesteśmy w morzu
pasm.
„Stań się miłością”, odczuj, że jesteś elementem tego, jesteś w tych pasmach
na stałe zawarty, uświadom sobie, że jesteś miłością.
Trzeba to w sobie odczuć i będzie na stałe, bez przypominania sobie. Dotychczas
ocenialiśmy ludzi poprzez energie, które od nich płynęły. Te energie były wymuszone
(w nich), to było oprogramowanie systemowe, ból, zagubienie, itd. To od nich leciało
i ich niszczyło. Teraz do nas te energie już nie płyną i inaczej widzimy człowieka.
Grall ma te same pasma co przed nami. Grall – to, co nas przenikało, ale przez
zaburzenie energetyczne nie było dostrzegane.
Podszedł do Zbyszka Człowiek ze złamana ręką, Zbyszek dotknął i uzdrowił
czyli ten stan możemy wykorzystać do uzdrawiania.
Mówiłem wam o tym od zawsze – „miłość jest fala nośną dla działania”
Działamy kompleksowo, dotykając musimy zmieniać wszystko, łącznie z przestrzenia
danego człowieka, światło czyli Ład Boży ma wszędzie zaistnieć, a w Ładzie Bożym
nie ma cierpienia. Jak działa Sprawiedliwość Boża to nie możemy innych karać za to,
że się pogubili (Hitler odrodził się już i swoją lekcje odrabia). Nie ma ocen.
My mamy odtwarzać pierwotne światło, pierwotne źródło zawarte w
człowieku, w jego duszy i duchu, ale by tak się stało musimy siedzieć obok
Boga.
Kiedy człowiek jest w miłości (jak my teraz w tych pasmach) to tu jest zawarte
Prawo Zmian. Kto ten stan osiągnie, to korzysta z Prawa zmian, można w miłości
poprawić życie drugiego człowieka. W tym obszarze działa to samoistnie.
Na ławce siedzimy po prawej stronie Boga, jesteśmy w Jajach, dojrzewamy, to
proces, trwa.
= Koniec modlitwy=
Zawartość cząstek Boskich jest w nas niewielka, to i tak jest pomoc, budzenie
się i tak człowiek na to nie zasłużył (nie pracował na to). Dzięki temu jest możliwość
działania w przestrzeniach duchowych. W modlitwie było gruntowanie się w duchu.
Przejściówka, nazwali to Źródłem Nadziei.
Zasilać się cząstkami Boskimi
Jak cząsteczki Boskie się uaktywniają, sprawiają, że ten granat zamienia się w
fiolet, przejścia tam są fioletowe.
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Źródło Nadziei – noc, nic nie ma, z góry płynie światełko (krąg ok. 1,5 m),
jak się tworzy krąg tak jest źródełko, tak jakby go światło robiło i to jest źródełko,
napić się z niego. Jak ktoś uaktywni swoje cząstki , przechodzi przez zasłonę, tam
jest Planeta, sama przyroda, ludzi nie ma. To planeta wolności, szczęścia, miłości, a
nic nie ma.
Tu wchodzi ten, co wszystko w sobie ma.
Ważne jest źródełko – jedna z osób uzdrawia kogoś z rodziny. Badamy próg
choroby, skuteczność trzeba uruchomić na wyższym poziomie, przekraczając próg. Po
działaniach na ogół ukazują się sceny i podpowiadają nam co ma być ( próg 60 %,
działanie 80 % skuteczności).
Drugi etap – idzie się po zasilanie, skoro mamy uruchomione cząstki Boskie,
mamy prawo wejść do źródła zasilania (jeziorka) – zatapiamy się w sobie, jest tylko
przestrzeń i u góry widać tunel, przeniknąć przez tą granicę i znaleźć się przy
źródełku, przyklęknać, napić się i uaktywnić całą syno-bożowską moc,
wrócić i uzdrawiać, energia musi na wszystko zadziałać (można powiedzieć np.
zdrowe serce, moc Boska jest samowiedząca, Bóg wie o co chodzi, skoro korzystamy
z Jego pasm).
Poziom działania wyszedł „0”, bo po drugiej stronie nie ma poziomów, a więc
zadziałał z drugiej strony. On nie jest jeszcze aktywnością w sobie tylko uruchamiał
tę aktywność, te cząstki i tak były Jego (nasze) zostały tylko przywrócone. Działanie
jest dużo skuteczniejsze (90 %). Czy może powtórzyć dziś działanie? Ogólnie nie, ale
komuś może wyjść tak, to jest to co u Zeusa, „ wszyscy są we mnie zawarci” czyli te
aktywne cząsteczki należące do niego zaprogramowały całą sytuację, to są programy
genialne. Dopóki on będzie wierzył, że tak jest – tak jest. Teraz pracujemy nad
pewnością tego, ze to utrzymam, tak ma być i koniec.
Kontrola woli u niego przed wypiciem wody 10 %, po wypiciu wzrośnie do 5060% (do tygodnia). To źródło ma dużą moc, jak się tam wchodzi, to człowiek się
zmienia, bo te cząstki są takie piękne, mają 10 % wspólnego z kryształem, 100 % z
Boską mocą. Trzeba uruchomić w nas dojście do Źródła Nadziei. To źródło uaktywnia
cząstki Boskie, które zostały umieszczone w nas w modlitwie. Okazuje się, że w tym
źródle można umieścić chorego, całego (wrzucić do jeziorka). Sprawdzać na ile osób
można działać jednocześnie.
Jak jedną osobę, kilka osób uzdrawiamy w tle, bo są w nich relacje z pewnymi
osobami, a one są atakowane (przez ciemność, inne ataki), więc, żeby osobę
wyczyścić i utrzymać, to działa się w tle na parę osób, to nie działanie tylko na jedną
osobę.
Tłumaczyli: Duch Całości to jest całość, nagle mamy przejście w kosmos, w
Świątyni serca jak schodzimy po schodach był kosmos czyli cały wszechświat.
Okazuje się, że Biali bracia, którzy uczą, nie są z tego wymiaru,
przychodzą Spoza-Rzeczywistości, natomiast Złoci Bracia to są Istoty, które
potężnie działają tutaj, mają kolor złoty, Bóg-Twórca też ma kolor złoty czyli pasmo
Ojca działające tutaj.
Odczuwanie poprawności w nas – średnio tutaj jest 30 % - towa.
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Modlitwa 2 – modlitwa czystości :
Pozwólcie przetransportować się tam, gdzie te Siły chcą, byśmy się znaleźli.
Pokazują takie miejsce, ale my jesteśmy takimi widmami (lekko zarysowany duch,
postrzępione w dół światełko), idziemy wprost przed siebie, odwróciły się i stają
twarzą do nas, twarzy nie widać, tylko otchłań. Otchłań jest aktywna, można w niej
ujrzeć różne twarze, wszystkie te istoty mają bogate doświadczenie w różnego typu
egzystencjach.
Te postacie nie wiedza skąd pochodzą, dokąd idą, nie, jest tylko takie
odczucie, że mają coś zrobić. Nie mogą wiedzieć kim są i co mają zrobić, bo by się to
nie udało. Każda informacja w nich zawarta jest automatycznie zawarta we
wszechświecie. Istoty potężne, które zapomniały kim są, jak w bajce o brzydkim
kaczątku. W nawiązaniu do tego dowcip: „żuczek siedzi na drzewie i głową wali w
korę, a dwa dzięcioły patrzą na niego ze zmartwieniem i jeden z nich mówi,
powiedzmy mu, że jest adoptowany”. Przestać żyć nad to, kim się jest, bo to kim się
jest, jest cudowne. Każdy, kto zechce żyć ideą, jest budzony, oznacza, to, że zaszły
w nim czyste zmiany. Żuczek też może stać się dzięciołem. Kwestia dokonywania
wyborów jest zamknięta, byle to było czyste i wytrwałe.
Nie będzie leku czy się uda, który będzie osłabiał zachodzące procesy, każdy
będzie miał świadomość, że może się w czystości swojej obudzić, byle chciał w tym
dążeniu wytrwać.
Te duchy przechodzą przez bramę i znikają. Jest krąg na ziemi, jakby świetlna
kałuża, która ich wciąga. Mówią, że to, co oglądaliśmy to zapomniane dusze (nie
my). Rozpoczynają one nowe życie na wielu planetach piekielnych, czyśćcowych i te
przejściówki to tzw. Planety Zapomniane.
Światło ciągle będzie je próbowało odtworzyć. Patrzymy na nie i nie wiemy co
zrobić, one nas nie widzą. W jednej z nich Zbyszek widzi wcielenie kogoś, z kim był
bardzo związany, kto był jego nauczycielem i upadł. To skutek ludzkich błędów.
Przechodzimy na lewą stronę, siadamy, za stołami, jest kartka, ołówek, nie
wiemy jaki plan narysować. Jedna z osób świetlnych jakby się poirytowała, jakby
chciała zmienić to, co już istniało mówi „tak nie może być, jeśli Bóg istnieje, to musi
być sposób złamania systemu”. Nie mówią o systemie na dole, na planetach, mówią
o systemie, który obowiązuje tutaj, patrzą na te dusze i czują bezradność, a ten świat
został przygotowany przez całość. Nie może być tak, żeby nie można było tych Dusz
obudzić, choć te Dusze są w wewnętrznym obłędzie.
Otwierają księgę, taką magiczną, zaczynają badać i szukać sposobu, by tu
zejść. Otworzyli księgę na właściwej stronie i wiedzą, że światło musi powstać na
dole. By dusze się obudziły (te zapomniane) w świadomości, muszą ten proces
zacząć od dołu, a to jest niemożliwe, system każdego tu dotyka. Dlatego tu muszą
skoczyć ci, którzy to obserwują i wiedzą, że mogą pójść na zatracenie. Ale wiedzą, że
jak oni padną, przyjdą następni. To są istoty zorientowane. Wiedzą jak działa
światło, miłość, braterstwo, porządek, a z tych elementów powstaje Ład
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Boży. Ład Boży jest droga zejściową i droga powrotną. Kto zacznie siać Ład
Boży, ten z powrotem wróci w to miejsce.
Dusze zapomniane są wciągane przez światło, zaczynają nowe życie.
Istoty zorientowane podjęły wysiłek ratowania bliskich, wcielają się (na tym poziomie
każdy jest bliski). Obejmuje to wiele istot, wiele planet, wiele światów. Jest jeden
wspólny kod tajemny, jak jedna osoba coś uzyska, inne osoby też powoli się
wznoszą. Mogą jednak zginąć w potoku doskonalących się ludzi, ale kiedyś pojawią
się inni.
Źródło Nadziei to jest kąpanie się w świetle, w strumieniu, który z góry
schodził w dół, by aktywować tych, którzy stąd zdecydowali się zejść tam.
Jest gigantyczna grota, to światełko stało się wielkie, jak małe jezioro. Na
krawędziach tego jeziora jest mnóstwo istot w kuckach, nieruchome, za nimi blade
światełka (postacie kamienne – jakby).
My jesteśmy na podwyższeniu, z góry płynie światełko, jak uderzy w nasze
czoło, to możemy zejść i dotknąć te widmowe postacie (które chodzą po grocie jakby
strzegły tego miejsca). Po dotknięciu rozwijają się w światło, cała grota staje się
jaśniejsza. Kamienne postacie też zaczynają się budzić, staja się duchowe. Wszystko
znika. Możemy wejść do jeziora albo zaczerpnąć wody – mocy, aby się w nas rozlała.
„Przyszliście tu po to nie, by się bawić tylko po to, by powstało życie.
Planeta, na której jesteście jest planeta zaprzedaną, jest to planeta
czyśćcowa, ale przeszła w ręce ciemności, dlatego jest wam tak trudno.
Przyszliście po to, żeby nie tylko na tej planecie, ale i w wielu innych
miejscach narodziło się na nowo życie, życie duchowe. To, że kamień się
porusza, że roślina się porusza, że człowiek się porusza nie oznacza, że świadomie
żyje. My mamy obudzić świadomość Boską w ludziach. Dotychczas to, co robiliście
było niczym innym jak odnalezieniem się w przestrzeni energetycznej oraz miało
charakter budzenia duchowej świadomości. To wszystko jest i tak niczym, i tak by
przepadło, jeśli nie uda wam się obudzić w ludziach świadomości ludzkiej. Nikt
bowiem do Boga nie będzie wracał, jeśli nie odnajdzie w sobie synostwa Bożego. I
Duch i Dusza i Ciało są ślepe i zagubione choć w swym najwyższym wymiarze są
piękne i bogato doświadczające całości, ale tylko syn boży wróci do Ojca, bo czuje te
swoje korzenie. To, co dotychczas pojmowaliście, jest początkiem drogi do
Wzniosłego. To źródło zostało dane wam po to, byście mogli w ludziach uruchomić
to, co było w nich najcenniejsze – ich boskie pochodzenie. Jest ono magiczne, jest
ono niezniszczalne, choć można je przykryć. (Pokazują nici DNA, są biało-czarne, ale
kiedy my to prześwietlimy zmieniają swój charakter, stają się pełna formą omegi i to
co będzie się z ludźmi robić to będzie w genach, jeśli dany człowiek się nie obudzi,
zacznie się budzić jego dziecko. Czyli my odzyskamy DNA. To źródło, dzięki nam,
wprowadzi istotne zmiany w DNA, to będzie masowe przekazywanie). Im więcej ludzi
dotkniecie, tym więcej Boga na ziemię sprowadzicie, to syn boży jest równoważny
Bogu. Jezus w tym wymiarze to Bóg w tym wymiarze. Uczył was tego przez te
wszystkie lata, On, wasz Pan, wasz Brat”. (Pan nie jako osoba nami dyrygująca, ale
jako osoba o wszystko dbająca, za całość odpowiedzialna, to uczczenie tej Jego
wielkości).
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Oni - Zdrój, do którego będziemy wchodzić nazwali Świętym Zdrojem, Zdrój
nadziei, dla tych, którzy mogą powrócić do Ojca.
Każdy z nas, jak chce wchodzi do źródła całym sobą, każda swoja cząstką,
nawet te nam nie znane bierze ze sobą (mamy informacje dotyczące tylko 40 %
człowieka prawdziwego, ale pozwalają się nam odnaleźć). Każdy z nas w tym
uświęceniu wchodzi i się totalnie odtwarza, mamy tu odczuć swoje Boskie
pochodzenie.
Za każdym razem, gdy będziemy tu wracać, będziemy coraz bliżej Boga,
dlatego, że Boga będzie więcej w was, że będziemy czuć to kim jesteśmy.
Wchodzimy do wody, u góry jest światełko przebijające się przez powierzchnie tej
wody. Dać się unieść tej sytuacji, temu doświadczeniu.
W oczach duchowych nasz świat to piekło tęsknot za czymś czego się nie
rozumie, dlatego są potrzeby zastępcze, iluzje. Twórcy iluzji tworzą z ludzi
marionetki.
My będziemy otwierać te duchowe wody z boskimi cząstkami, by powoli
zmieniać tych ludzi w światło, cząstki boże, tak by powrócili ci, którzy się we mgle
życiowych doświadczeń zagubili. Musimy to wszystko naprawić (nasze dzieci,
rodziny). Tę wodę przygotował nam Ktoś, kto zejście przygotował, to zejście
przygotował nam Ktoś, a Jego Imię to Jezus. To Siła, która w miłosierdziu chce
ratować swoich bliskich. Tu nie ma ocen, podnosimy ludzi z błota, podnosimy
naszych bliskich.
Idźmy z tą wodą i podnośmy ludzi z kolan zagubienia.
Każdy z nas niech tu odnajdzie swoja ścieżkę. Tu nie chodzi o nasz interes na
ziemi. To jest osiąście na ziemi. Każdy z nas jest tym wielkim, jest agentem
Światłości, tym, który przyszedł, żeby to zmieniać. Tą woda będziemy uzdrawiać i
wprowadzać światło w całą przestrzeń, to jest nasz cel. Przy okazji życie może nam
się przyjemnie toczyć, ale boże synostwo musi być obudzone. Każdy nie ujrzy to jak
się regeneruje, co się staje i jak ma wyglądać jego życie. Jak je ujrzymy tak będzie
zapisane.
„Tu jest kilka waszych ścieżek” do tego by w tym życiu funkcjonować. Jak nie
ujrzycie, niech duch wyobraźnie pokaże co ma się stać. Przeniknięci tą wodą
bierzemy tej mocy ile wlezie dal ratowania wszystkich (by byli w radości). My
będziemy to światełko jako Białe Jajo wkładać w ludzkie głowy, by się raz na \zawsze
uporządkował obraz sił w człowieku, by umysł był podległy świadomości, a
świadomość Jaźni, by w tym ciele oczy otworzył samowiedny Bóg.
Jajka mamy wkładać w czoło. Mózg się rozświetli. Mózg kiedyś był bez bruzdy
i był aktywniejszy, funkcjonował cały czas. To światło sprawi, ze zniknie ta
rozdzielność (podział na dwie półkule), wzrośnie inteligencja.
- Jak kiedyś będziemy przechodzić i dotkniemy kogoś świadomie budząc mu mózg to
iloraz jego inteligencji się podniesie, przemieni się jego energetyka, rozmnoży światło
naszego działania, a niektóry spojrzą w górę, bo światło w sobie rozbudzą, a wtedy
czysta modlitwa zejściowa (bo niby ręce składamy do góry, ale tak naprawdę
budzimy się na wyższym poziomie czyli ściągamy ducha w dół, a potem dzięki
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duchowi ściągamy nasze pasma boskie) i schodzi to, co do nas należy, sami w swej
wielkości.
Pokazują Planetę ciemności z olbrzymim pomnikiem Jezusa. Wypełnia się
powolutku światełko, ludzie staja się bąbelkami światełka. Przygotowywany jest plan
odrestaurowania tego. Obudzi ludzie stworzą nowy obraz ziemi.
To, co my robimy, to budzimy światło w ludziach, ducha ludzkiego w poczuciu
synostwa bożego. Kto nad sobą silnie pracuje może poczuć Synostwo Boże w sobie.
„A ten kto odnajdzie się jako Bóg wzrośnie ponad wszystkim, by im wszystkim
pomóc”
Działamy, to nadzieja dla tych, na których działamy i tego światła z góry, że
wkrótce minie czas odnajdywania się, bo te wibracje powinny być na stałe w nas
uruchomione.
Pierwszy raz zadziałamy Cząsteczkami Bożymi. Każdy działa po swojemu. To
jeziorko jest przejściem do wszystkich naszych miejsc (też do Nieba).
- Mamy tu żyć, rozkręcać miejsca radości, by ludzie zrozumieli czym jest świątynia,
radość, wolność i szczęście, bo w miłości wszystko jest możliwe, ona jest fala nośną
do radości, wolności i szczecią.
Nasz dotyk niech się stanie dotykiem Boskim, to ma być Cząsteczka Boża co przynosi
obudzenie Synostwa Bożego.
Nie zapominajmy o tym kto przygotowuje to wszystko, by nas ratować, a Jego
cząstka zejściowa to PBZ. PBZ jest też częścią Boga, taka oddzielna Istota. Jezus jest
Tym i Tym. Pamiętajmy o podziękowaniu.
Zadanie, by nasz Dom był bezpieczny, piękny, wykonany (bez względu na ilość
wcieleń). Nagrodą będzie uścisk ręki z Bogiem.
W tym świecie (Domu) nie będzie emocji, myśli, to będzie świat łagodności,
ciszy, radości. Ten obraz jest podpowiedzią jak będzie się rozwijać przyszłość.
Kogo dotkniemy w działaniu zaszczepimy ziarno przyszłości ( o tym pamiętać).
Tam jest nie tylko odrodzenie DNA, ale też jest DNA ogólno-planetarne, ogólnoprzestrzenne, takie ogólno-duchowe, w którym jest od razu wizja tego, co ma być.
W nas zaszczepiali nie tylko te czarne jajo, ale i jądro ciemności z kreowanym
obrazem świata, to ono uruchamiane było w tym czarnym, energetycznym systemie.
Teraz będzie odwrotnie. Kogo dotkniemy wykasowując wszystko, ten biały
energetyczny układ nerwowy zacznie nadawać to, co ma się stać i to będzie
kodowane w kamieniach – roślinach i to będzie powoli wszystko zmieniać. Szara
strefa zostanie zamieniona w przyszłości w Jasną Płaszczyznę. To sekret Jasnej
Płaszczyzny – kodowanie obrazu, który przygotowali nasi, Bracia u Góry.
= Koniec modlitwy =
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Ciekawostką jest to DNA przestrzenne (nie ciała egzystencjalnego). Jak działa
Prawo Zmian to obejmuje cząsteczki w tym zawarte, na logikę to oczywiste. DNA
przestrzenne to Boskie.
W wodzie zostawić uzdrawianych, nie działać.
Próg choroby po tym działaniu się obniżył i skuteczność uzdrawiania wzrosła,
ale tu jest jeszcze mechanizm, którego nie rozumiemy.
Jest tak, że zmniejsza się znaczenie, coś w tle działa co to ogranicza.
Kontrola woli, myśli, kontrola emocji i kontrola rzeczywistości (idą informacje
w obu kierunkach, czujesz, że się coś dzieje) wzrosła w nas znacznie. Wzrósł procent
osiągania misji.
To co się stało z tym światłem, które możemy dawać jest narzędziem, i to
narzędzie jest bardzo silne i zmiana leci (bardzo ważne).
Sprawdzać :
-

skuteczność działania w %
wejście w świat duchowy w %
świat energetyczny – czyszczenia, blokady w %
okres w jakim się to zakoduje w nas, kiedy się zakończy proces.

Porównanie nas z bardzo dobrymi bioenergoterapeutami:
- Ich skuteczność (ciało fizyczne) – 40 %, nasza 60 %
- W działaniach przestrzeni duchowej, ich 30 %, nasze 100 %
Zaczyna się w naszym życiu nowe, jesteśmy lepsi od innych (w działaniach),
bo Bóg nas wspiera.
Skala z portem komunikacyjnym:
Mamy tam Moc PBZ, Moc DŚw., Moc Ojca, Moc Pra-Ojca i można to tak
nazwać, bo posługujemy się pewną formą mocy, ale teraz musimy wiedzieć, że to nie
jest moc PBZ tylko to jest Prawo Zmian PBZ, Moc Ojca – to Prawo
Wolności, czyli prawo do wolności, a nie moc wolności. Później ta moc sama zależy
od tego jakie czynniki i jakie siły uczestniczą w tym np.: nasz rozwinięty duch, nasza
zintensyfikowana moc energetyczna. Tu moglibyśmy dojść do wniosku, że ta Moc
Ojca jak dochodzę do Ojca jest pełna, a tymczasem mogę tam dochodzić tylko w
uniesieniach duchowych, a potem jestem na niższym poziomie. W zależności od tego
jak korzystam z Prawa Życia i Prawa do Śmierci, jest ona większa lub mniejsza.
To jest Prawo. Tu, gdzie Pra-Ojciec – to Prawo Zwycięstwa (i z tego korzystamy). Tu
jest zawarte prawo do doświadczania Nowego. Prawo do Zwycięstwa może być
zastosowane w PWW i w PTP, Prawo Zmian od PBZ też tu jest, ale jak siła idzie do
Prawa Zmian przez PBZ to On wyposażony jest Moc DŚw. i w Moc Boską, to są moce.
Moc Życia – to jest Prawo do Życia i Prawo do Śmierci – Moc Śmierci.
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Prawo do Śmierci jest największym błogosławieństwem, łącznie z Prawem do
Życia, kiedy powstajemy, jakie mogło nas spotkać, to prawo do zakończenia tego co
trwa. Dzięki uśmierceniu jednej powłoki możemy doświadczać cudu prawdziwego
istnienia (też na innych planetach). W działaniach to Prawo do Życia i Prawo do
Śmierci musi się oprzeć na mocy, tu mamy daną moc fizyczną, po części energet.,
moc duchową, tę , z której możemy korzystać. Ojciec i Pra-Ojciec mają prawo do
posługiwania się tym i Oni są wielcy. Jeśli my posługujemy się tym, możemy dużo.
Niemniej korzystamy z Mocy Boga-Twórcy czyli Mocy Boskiej i z Mocy
Ducha Św. czyli z Mocy Istnienia. Każdy może sprawdzić s stosunku do Jezusa w
jakim stosunku korzysta z mocy Istnienia. Moc DŚw. jest słabsza, bo to jest odbicie
kryształu, światła kryształu.
Tu od Mocy PBZ do Mocy Pra-Ojca moglibyśmy nazwać Mocą Istnienia nam
dostępną i ona stanowi w sumie za życia ciała fizycznego 30 % autentycznej Mocy
Boskiej, do tego Moc Twórcza 30 %, Moc Istnienia 40 % i Moc Zmian 30 %, to nasza
dostępna moc i dzięki temu mamy prawo do śmierci i prawo do życia.
Od naszej doskonałości fizycznej, energetycznej i duchowej zależy poziom
Mocy Istnienia, z jakiej będziemy korzystać, ale Istnienie jest silne tylko i wyłącznie
wtedy, kiedy wchodzą w grę aktywne cząsteczki Boskie.
Pokazana w modlitwie grota to odniesienie do naszej Rzeczywistości, to co istnieje
poza, co jest nie objęte i to co jest Niewiadoma, choć jest Wszystkim, to jest jeden
Kryształ jako matryca, z której powstał Bóg, ale Bóg i ta matryca czyli pole
kryształków to jest jedno i to samo. Ten jeden kryształek, jak chce coś stworzyć od
razu istnieje w rozbudowaniu.
Znak Orin to jest kryształek, a przy nim drugi, jest dobudowywany z każdej
strony. Wszystkie kryształki są sobie równe. To jest siła, ona ma nieskończona ilość
doświadczeń (lub co innego). Nagle powstaje błysk w tych kryształkach – Bóg.
Bóg, a ta Macierz to jedno i to samo. Oni nazywają to Matką Boską
(czasami ), a w słabszym przejawianiu DŚw., który stamtąd to właśnie ta Nicość,
tworzy dla nas wszystkość, w tym morzu jeden błysk, jeden Bóg , jedna Inteligencja,
która realizuje pewien program. To nieskończona ilość form, a my mówimy o jednej
Inteligencji, która stworzyła całą Rzeczywistość z sześcioma Bogami w PTP i w PWW
( to dla nas nie do pojęcia).
Gdy wchodzimy w obszary duchowe wyłączamy zmysły i jest obserwacja. Gdy
się wchodzi w poziomy Boga nie ma nawet obserwacji. Mówią, że nic tam nie
istnieje, nic, co jest nam znane, nie mamy szansy się tam odnaleźć. Dopóki nas
wiąże ciało fizyczne i energetyka zapomnieć o jakichkolwiek rozważaniach.
We wczorajszej modlitwie z góry poszło światło. To światło już było czymś co
ten błysk. Czyli osobowy Bóg łącznie z Duchem Św., tym Kryształkiem stworzył, czyli
Matka i Ojciec ( to i tak jedno i to samo) poszło Światło, powstał Ocean DŚw. To
światło kryształów na tym poziomie, to jest obowiązujący nas tutaj DŚw. Jezus jak
tutaj tworzył, zmieniał to nie z poziomu Ducha, ale z poziomu Boga. Kryształek jest
podstawą, a Nicość jest w środku, nasza Rz-ść jest na zewnątrz, tak funkcjonują
głębie. Mógł zmieniać od podstaw wszystko wpływając na kryształki, był wyposażony
w Prawo Zmian i korzystał z Mocy Boskiej i ODŚw.
Prawo dopiero jak współgra mamy mniejszą lub większą moc. Gdy wchodzimy
w pewne stany w duchowym uniesieniu, gdy jesteśmy w PWW uruchamiamy pewne
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siły na znacznie wyższym poziomie, gdy jesteśmy tu obecni prawdziwie, wszystko
jest bezwarunkowe, Bóg to wszystko tworzył bezwarunkowo. Wszystko to, co nawet
wydaje się nam złe, jest cudem istnienia. Nas powinno interesować jedno, by tę moc
osiągnąć i jak najwięcej dla świata zrobić. Trzeba żyć ideą, czyli takim mechanizmem,
który usilnie budzi nas w światach duchowych.
W uniesieniu duchowym potrafimy wiele zmienić, jak spadamy do
przestrzeni energetycznej wiele z tego zniszczyć. Oni mówią tak, to wszystko
czym dysponujemy, od tej chwili kiedy pojawiły się cząsteczki Boga i osiągnęliśmy
pewne progi, możemy patrzeć (jak u Jezusa) jaka mamy moc istnienia w działaniu.
Istnienie – czyli powołujemy coś do istnienia albo zmieniamy. Nie będziemy
niczego tworzyć, czego nie mamy w głowie zawartego. Nasza średnia moc istnienia –
7 %, staje się aktywna w działaniu.
Sprawdzać :
- próg skutecznego naszego działania przy uzdrawianiu – średnio 20 %
to skuteczność w uzdrawianiu tylko ciała fizycznego ( jest
najtrudniejsze), przy energetyce – średnia moc 80 %.
- próg danej choroby jeśli jest wyższy, to powtarzamy działanie (
czyszczenie energetyczne, odcięcie przestrzeni negatywnych wibracji
– czyli przygotowanie środowiska do tego np.: by wątroba zdrowiała),
sprawdzać ile działań potrzeba.
Nasze działanie się nie zmieniło (wchodzić do jeziorka)
Nie można wejść na głębszą wodę, aktywować wiele rzeczy, przekroczyć następnego
progu jeśli nie podejmie się wysiłku pracy nad sobą.
Sprawdzać :
- w ilu % jesteśmy dla ludzi
- w ilu % jesteśmy dla Boga ( średnio 0-2 %)
Mamy jakieś błędne postrzeganie Rzeczywistości, odczucie w nas nie jest
poprawne, trzeba przewartościować ten umysłowy schemat (Boże daj).
Wielu naszych się pocofało, drugi człowiek to narzędzie do podkreślania jaki
jestem. Sami sobie zgotowali „niewyjście” z tego piekła.
Cień wdzięczności (oczekiwanej) to mord dokonany na samym sobie (gdzie
bezwarunkowość ?). To ogranicza skuteczność działania, zamyka drogę do cudów.
Potrzeba tych, którzy masowo będą rozświetlać przestrzeń i ludzi (a u nas
posiadanie w swoim małym, egoistycznym światku, a nie dla zmian, dla idei). Bardzo
ważne są intencje.
Dziuple zostaną przeprogramowane (wszystkie) na wyższy poziom. Sama
Dziupla jest totalnym otwarciem do pewnych przestrzeni w Orinie i poza Orionem,
ktoś kto przed nią stoi od razu się przenosi do działań. Czyli odchyla ta całą
przestrzeń, jej funkcjonalność jest podniesiona.
Przy działaniach, uzdrawianiu trzeba tłumaczyć ludziom o co chodzi,
bo będą powracać do starych nawyków, do błędów, do przeszłości. Ta
wiedza ma służyć ludziom, którzy przyjdą. Jak się wytłumaczy, ludzie zaczynają

874

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

rozumieć, skuteczność działania będzie wysoka. Pamiętać o tym, że wśród tych,
którzy przychodzą do nas po pomoc mogą być nasze dzieci, nasi bliscy z poprzednich
wcieleń, którym wtedy utrudniliśmy życie, nie pomogliśmy.
Jak będziemy w chodzić w Ocean będziemy uruchamiać Boga w drugim
człowieku, tylko na tym poziomie istnieje zmiana kodu, jaki jest w człowieku czyli
ciała fizycznego, energetycznego, duchowego, DNA ciała przestrzennego, powiązania
tego w człowieku ze wszystkimi elementami na ziemi i w kosmosie. Tych elementów
nie musimy wymieniać. Bóg wie.
Jak budzisz Boga w człowieku, czyli te złote cząstki zmieniają tam wszystko
czyli na poziomie ducha albo kryształków ( to związane jest też z materializacją) to
działanie jedno obejmuje wszystko.
Jeśli działamy to Bóg wie o co chodzi, tylko dotknąć i niech się dzieje.
Działając w ten sposób, działamy na całość, budzimy Boga.
Jak drugiego człowieka potraktuje się jak własne dziecko, jak Boga, który po
śmierci powie nam o naszych błędach - to jak spojrzymy mu w oczy? Ujrzeć piękne
istoty, który się pogubiły.
Odczytywać ludzi na skali rozwoju człowieka. To podstawa przy
zawieraniu każdej znajomości. Bywa, że różnica potencjałów energetycznych,
podejścia do drugiego człowieka jest tak duża, że nie można z sobą być. Te kody
będą w nas częściowo odtwarzane, nawet w ciągu paru lat, jak mówi Góra, niektórzy
zaczną je wykorzystywać do młodnięcia. Powoli staje się to możliwe.
Mamy pierwotny kod Talaroński z całym systemem zachowany, zostawili
w nas tysiącletnie dojrzewanie czyli powinniśmy żyć tysiąc lat, a żyjemy krócej, ale
dojrzewanie, rozumienie rzeczywistości zostało ze starego schematu. Dziecko
kilkuletnie nie powinno chodzić do szkoły (patrz Katowice 23.06.2012).
Każdego można na skali rozwoju, sprawdzić w dojrzałości ludzkiej, można tez
sprawdzić różnice wieku, bo też mówi o tym dlaczego się z kimś nie dogadujemy.
Powinowactwo można zmienić, ale tego nie.
Działanie nasze się nie zmieniło, budząc Boga, budzisz i uzdrawiasz
wszystko w tym człowieku, na maksymalnym poziomie, nie zwracając
uwagi na te elementy, które na niego wpływają.
Są tacy ludzie, którzy od dziecka wiedzą, że są dorośli, ich zachowanie jest
dojrzalsze niż przeciętnego człowieka, to oznaka pewnego obudzenia się duchowego i
większa dojrzałość czyli większa aktywność cząstek, które przypominają nam
Talarońskie pochodzenie, DNA duchowe jest wtedy bardziej otwarte.
Zwrócić uwagę na elementy naszej istoty, które są rozdzielne. Jak odda się
ciało ciału, ono się nieźle regeneruje i tylko ono samo może się odmładzać.
Wprowadzanie światło i inne to jest tylko regeneracja, usilne sterowanie tym by było
dobrze, ale jak już się stanie, tak na siłę dobrze, oddać trzeba ciału ciało, ono wie
lepiej.
To samo jest z duszą. Musimy energetykę oddać duszy i być duchowym i
wtedy dusza pozwoli nam zagrać w emocje jakie będziemy chcieli, bo ona nad tym,
czyli czysty umysł, nieźle nad tym panuje.
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To samo z ciałem przestrzennym. Jak oddamy ciało przestrzenne ciału
przestrzennemu nie będziemy się męczyć. To tak jak zaufanie samemu sobie, swojej
własnej mocy. Dopóki poziom naszej uwagi, naszej obecności jest na niskim poziomie
to my tego nie oddamy, bo my standardowo wszystkie elementy musimy mieć dla
siebie (to moje, on mój itp.) więc i elementy swojego ciała, to jest rządzenie. Przez
to rządzenie tracimy średnio 92 % tego, co możemy. Niech każdy nauczy się słuchać
swoich poszczególnych elementów. To jest czyste, budujące nas od 100-go piętra
(od 73 już jest dla nas korzystne).
Kto jest niżej ze swoja obecnością musi się rozświetlać, robić coś, żeby się
właściwie reanimować. Jak te części oddamy robi się cisza, a wiemy, że wszystko
pracuje. Nie trzeba skupiać się by obserwować otoczenie, nogi same niosą ( nie ja
idę, korzystam z usług ciała) itd.
Rozczłonkujmy się i pozwólmy tym elementom żyć inaczej sami wiążemy sobie
ręce i nie możemy z tego korzystać !
Dopóki nie czujemy odpowiedzialności za siebie i innych to na siłę to w sobie
wymusić. Trzeba mieć intencje czyste, rozumieć jakim się było i prosić Boga o sceny,
by to zmienić ( o pokochanie drugiego człowieka np.).
W działaniach, przy tej mocy, w tle są również czyszczone najbliższe
osoby (wszystkie). Zwłaszcza, że teraz będą Cząstki Boże budzone w człowieku. To
tak jakbyśmy wiedzieli - ciało fizyczne, dusza, to co oczami patrzy (oczy należą do
duszy), potem duch, który to obserwuje, ale Bóg to jest tu i widzisz to światło, który
się budzi i patrzy na ciebie, uruchomiłeś to. Jak się to obudzi to będzie wspólny język
i tego poziom może być różny. Doświadczenie najpiękniejsze jest energetyczne
(namiętność też i można to osiągnąć bez udziału ciała fizycznego, choć trudno,
trzeba być otwartym, silnym w przestrzeniach duchowych).

Modlitwa (wprowadzająca do działań) - techniczna
Do działań teraz powinien być poziom „0”, ale 16 to tez dobrze, działanie
będzie poprawne.
Zatapiamy się w sobie i czekamy, aż nasz własny Duch obudzi się tam, gdzie
obudzić się powinien. Jest grota, u góry światełko, wibracje idą do tego miejsca,
wyłania się granat, światełka idą na dno. Dno groty staje się coraz jaśniejsze, energie
zaczynają powoli wypełniać i to w nas zaczyna wpływać, oznacza to, że w sobie
wchodzimy coraz głębiej. Nasza świadomość, nasza obecność znikła z cząstek
fizycznych, znika z energetycznych i powoli przenosi się w obszar ducha, jakby
człowiek fiz-energet. znikał. Światełko powoli zaczyna nas przenikać, już siedzimy w
wodzie, zanurzyć się całkiem w tej wodzie.
Pojawiają się obrazy – domki jak zameczki, mosty itd. Jest już ta wibracja.
Jesteśmy w tym morzu i tutaj ujrzymy tę osobę, na którą chcemy działać, której
chcemy zmienić życie, chcemy żeby była szczęśliwa, by to co w przeszłości spotkało
ja złego, to co w poprzednich wcieleniach spotkało ja złego, żeby to raz na zawsze
zostało wymazane pamiętaniem o chwilach cudownych, żeby była już przyszłością i
była szczęśliwa, żeby słała i miała z czego słać prezenty dla potrzebujących dzieci w
Afryce, żeby zmienił się system, by ratować naszych bliskich, którzy są wykańczani
przez system.
Reanimujemy, budzimy Boga w tych ludziach, o których nam chodzi. Jak
otwieramy ręce w tej wodzie, w tej grocie od razu wszystko się dzieje, bo tu
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wszystko jest jednym i tym samym. Dostaliśmy Prawo do zmian, robimy i to
będzie zapisane. To Prawo jest silniejsze od tego, co stworzyło choroby,
zacietrzewienia i inne rzeczy. Obudzić w tym człowieku największą jego duchową
cząstkę, cząsteczkę boską, pochodzenie Spoza Rzeczywistości. Jak ją obudzimy, ona
sama wprowadzi zmiany w całym DNA, bo w niej zawarte jest to, co najlepsze –
Bożo-synowskie pochodzenie, a ono jest w nas najlepszym elementem, mocą, która
widzi. Obudźmy to, a ta cząstka sama zrobi resztę.
My działamy, a Oni pokazują, że to światło jest otwarte i w tym świetle,
niczym w piramidzie to się powolutku rozszerza, pojawiają się różne elementy, które
w tej chwili zaczynają być przez nas powoływane do istnienia, wiele się zmienia w
przestrzeni, w ludzkich losach, narządach, w cząsteczkach tego człowieka.
Jak powołaliśmy tę cząsteczkę bożo-synowską, ona już wie co robić ( ona połączona
z całością, spoza zewnętrzem), obudziliśmy ją, obudziliśmy naszego bliskiego.
Każdy działa. Pokazało się wahadło zegara, kończy się w świetle, a tarczą
wahadła jest Orin. Ale elementy w Orinie się zmieniają, wszystko pulsuje, to jest
głębia, to żyje i roztopiło się w przestrzeni.
= Koniec =

Działania:
Brak umysłu praktycznego może spowodować zaprzedanie się tej rz-ści, na
tym poziomie – uważaj i się nie trać.
1 osoba – działanie na dziecko
Sprawdzamy :
- ile aktywnych ścieżek było w dziecku
- ile być powinno
- ile uruchomiono w działaniu
- kiedy uruchomi pozostałe
- ile osób oczyszczonych w tle
- jakie one były – człowiek wchodzi w negatywizmy czyli ma problemy
- relacje z tym człowiekiem: poziom dobry i spada do zniechęcenia, czyli jak
mu coś nie pasuje odsuwa się od dziecka
2 osoba X – relacje z sąsiadem – Góra pokazuje przynieść mu półlitrówkę tzn., że X
musi aktywnie popracować, by poprawić relacje z sąsiadem
- poprawność sąsiada – 70 %
- poprawność X – 30 %
- próg jego choroby w %, poziom działania w %
- X ma popatrzeć na siebie ( z boku) w relacjach z sąsiadem
3 osoba Z – na młodego człowieka
– kontrola myśli, woli w %
- nawiedzenie, idzie z zewnątrz, od środowiska
- tu była choroba duchowa ( 60 %) i egzystencjalna ( 30 %)
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4 osoba D – młody człowiek chory psychicznie
- zaburzenia psychiczne – 20 %, w grę wchodzą inne elementy – rodzina,
normalni ludzie, gdyby nie rodzina, poprawnie by funkcjonował w 70 %.
- W tle nikt nie oczyszczony, Góra mówi – on oddzielne życie, rodzina
oddzielne. Naciski rodziny sprawiły, że się tracił, mała wola, był bezsilny,
można mu pomóc w 80 %
Dla niektórych nie istnieje próg choroby (nie ma tego w głowie, 100 % efektu)
Parametr energetyczny, jak człowiek dba o ciało, jest wysoki
Zmieniło się działanie w poz. boskich, nie ma scen, budzisz i koniec
Osoba Y –
- choroba duchowa, energetyczna w %
- w śnie innych %
Góra może zablokować działanie, wtedy wchodzimy do Oceanu i prosimy
Boga, by pozwolił obudzić tę osobę całkowicie, by się odnalazła
To, co robimy, robimy dla tego ( uzdrawianego) człowieka, żeby mu było
dobrze, żeby się odnajdywał, tu czas nie ma znaczenia, bo istnieje Sprawiedliwość
Boża i wszystko (jeśli był zły) będzie mu przypomniane
Odczytywanie to wchodzenie w energetykę wielu ludzi (męczy).
Różne osoby mogą iść i przez ukazywanie innych elementów, stosując różne
techniki, ale wnioski są te same.
Przy wspólnym kanale jest silne działanie. Będzie przygotowany za około 3
tygodnie.
Mamy dużo do nadrobienia ( w tym zmiana postawy).
Wczorajsza modlitwa zamyka warsztatowe.
Nie pokażą się żadne sceny jak człowiek tego bardzo nie chce.
„Ojcze nie wiem co to znaczy, uruchom widzenie, naprawdę to chcę, dla
siebie i dla innych, wiem, że tak ma być, ale nie ma we mnie tego co jest w
Tobie”, pojawia się czysta intencja, by tego doświadczyć, szczerze.
W działaniach nie przekraczać jednej godziny ( krótka przerwa).
Na przyszły raz powinno w nas być 2 % aktywnych Cząstek Bożych.
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Warsztaty 28-29 lipca 2012 Rusinowice
To, o czym dotychczas mówiliśmy, co jest na stronie internetowej to są
przekazy z Góry. Ludzie wchodzący w to mogą mieć wątpliwości co do tego czy to, o
czym się mówi jest poprawne, czy trzeba było nad sobą pracować, czy życie
marzeniami, pokochanie innych, czy to ma sens, może to nie jest prawda. Te osoby,
które już zaczęły nad sobą pracować i zaczęły wyrażać ideę, wiedzą już, ze tak jest i
nie ma od tego odwrotu i to czują.
Okazuje się , że wszystko to co tu robimy, nauka już udokumentowała, chodzi
o to co nazywamy aktywacją mózgu.
Wiemy, że człowiek to kilka poziomów świadomości czyli w zależności od tego
na jakim poziomie budzimy swoją obecność i świadomość, to z tego poziomu
nadajemy. Mamy człowieka fizycznego, instynktownego – zwierzę, mamy nas czyli
Duszę, mamy Ducha, połączony z całością zupełnie inaczej patrzy na świat, mamy
cząstki Boskie. Ponieważ cząstki Boskie się pojawiły, dzisiaj zobaczymy jak będą
działać osoby pierwsze podpięte pod kanał. Ten obraz człowieka pokrywa się z tym
co nauka, dział, który zajmuje się mózgiem i jego praca, tez odkryła. Okazuje się, że
jak jesteśmy na pewnym poziomie świadomości, mózg przy okazji inaczej pracuje.
Wykorzystanie mózgu nagle wzrasta, my to zauważyliśmy. Wtedy, gdy jest
uruchomiona czysta boska świadomość, mózg pracuje w 100 %, my mówimy wprost
– schodzi to z Góry i się dzieje. Nauka nie odkryła jednego tu elementu, sądzi, że ta
praca zaczyna się już na poziomie fizycznym i ten poziom fizyczny mózgu decyduje o
tym, czy my wchodzimy w tamte stany czy też nie. Nie przyszło im do głowy, że
proces jest dwukierunkowy i w jedną i w druga stronę.
Książka „ Aktywuj pełną pracę mózgu.”
Dr Dawid Parlmuter, dr Alberto Villoldo
Zbyszek widzi sceny i komentuje je zwięźle (dwoma zdaniami), nie ma czasu
na tłumaczenie nam tych scen, a my mamy problem ze zrozumieniem
(z domyślaniem się o co chodzi).
Okazuje się, że nauka udokumentowała już to, czego nam nie chce się zrobić;
zapanować nad energiami, nad myśleniem, a potem są problemy. Myślenie da się
totalnie kontrolować. Musimy wiedzieć kiedy potrzeby, czyli programy w nas wchodzą
i nagle czegoś chcemy. Najczęściej związane to jest z podstawą naszego istnienia.
Najsilniejszy jest poziom fizyczny, słabszy energetyczny, duchowy jest też słabiej w
nas wyczuwalny  to najmniej nas tam jest. Natomiast jak ktoś ma włączony poziom
duchowy w obecności i w świadomości, ten poziom najbardziej odczuwa i tamte inne
są słabsze. Np. spotykamy kogoś - jest atrakcyjny, włącza się nam na poziomie
fizycznym potrzeba przeżycia namiętności. Często wykorzystuje się moment, by coś
się stało, choć potrzeba nie wypływa z nas, nam się tylko wydaje, ze chcemy tę
namiętność przeżyć  a to ciemni aktywowali w nas potrzebę. Nad tym trzeba
totalnie panować, trzeba czuć. Mam jakieś widzenie świata, mam jakieś cele, jakiś
stosunek do człowieka i jak się to tylko zaczyna zmieniać, to jest dla mnie sygnałem,
że coś nie jest tak i tam można wyczuć też potrzeby, można wyczuć też dążenia
innych ludzi, które są w nas kodowane. To trzeba rozróżnić, czyli ten napływ z
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zewnątrz, właściwie to jest od wewnątrz, ale tak w przenośni z zewnątrz, to co mnie
kształtowało. Jak to jest powolne to możemy nie załapać kiedy to się zaczyna dziać,
bo np.: ona idzie i ma zgrabne nogi i po jakimś czasie wydaje się nam, że ta potrzeba
jest naszą…, albo z kimś w pracy chcemy zrobić interes  ale te potrzeby mogą być
wdrukowane i z tego trzeba sobie zdawać sprawę.
Dlatego jak my budzimy Wolę to nie dość, że trzeba ją odzyskać, to kontrola
samej Woli jest uboga, średnia w nas 30 %, czyli, że nawet sami nie do końca
chcemy, to co chcemy. Jak można się później wyzwolić i iść własną drogą, to
praktycznie niemożliwe. Jedyne wyjście jakie jest w tej sytuacji, to wyzwolenie się od
energii, czyli od tego, żeby one programami, myślami itd. na nas wpływały. Potem
staczamy walkę ze Śniącymi  to są przestrzenie Duchowe. Jak obieram pewien
cel, to się wszystko pięknie kończy.
Dzisiaj będziemy mogli zrozumieć, że to, przed czym się wzdragamy czyli
praca nad sobą jest fundamentem naszych zmian i to już jest udokumentowane. Co
prawda, wszystko o czym tutaj piszą (książka, str. 289) tyczy się tylko mózgu,
natomiast nie łapią jeszcze tego, że mózg to jest dużo więcej niż to co jest w głowie,
ale jest jeszcze rdzeń kręgowy i programy  czyli mózg jelitowy. Tego jeszcze nie
odkryli, choć niektórzy naukowcy już też podejrzewają, że źródło emocji tego świata
tam się znajduje, a raczej program, który sprawia, że te, a nie inne energie czyli
stany emocjonalne w nas wpływają.
„Aktywuj pełną moc mózgu” to są badania z ostatnich kilkudziesięciu lat
dokładnie potwierdzające wszystko to, czego Góra nas uczyła. Tylko, że Góra to
rozszerzyła, wiele innych rzeczy dopowiedziała tutaj, ale to co jest, udowodni nam
(udowadnia naukowo), że ta praca, gdzie zyskujemy pewność siebie, odwagę, pewną
moc mózgu itd., jest naukowo potwierdzona. A nam się nie chce tego robić i później
dziwimy się, że życie nie wychodzi. Duchowość znajduje nagle potwierdzenie
naukowe i odwrotu nie ma. Jest to ważne, bo wielu co nie podejmuje pracy nad
sobą, przekona się, że nie ma innej drogi.
Skoro Bóg i nauka o tym samym mówią, to czas najwyższy się za to wziąć, jest
to ważne, zwłaszcza, że (inaczej) nie będziemy mogli w pełni działać.
Hipokamp działa na zasadzie mózgu cyfrowego to znaczy zera, jedynki, zapis,
twardy dysk, to Góra też nam tłumaczyła.
Stres powoduje, że zaniżają się poziomy wibracji. Jeśli żyjemy starą
sytuacją od razu mózg inaczej funkcjonuje. To wszystko co jest w tej książce, mamy
dokładnie z rozbudowaniem omówione na skali, nauka faktycznie te pewne rzeczy
odkryła. Tak np. gdzie my mówimy umysł logiczny (Zbyszek żartobliwie nazywa go
mózgiem fizycznym). Oni też się często tą nazwą posługują  to jest instynktowne
życie. Poniżej 30 Hz  to jest nienawiść, złość, agresja. Jak człowiek jest w takim
stanie, to mózg tak funkcjonuje. Można wchodząc w inny stan, w odprężenie,
poniechać tego stanu (ale jak cię biją nie wchodzisz w modlitwę), trzeba jednak
umieć odnaleźć się w sytuacji. Jak następuje wyciszenie; czy przez medytację, czy w
inny sposób, jeśli mamy zapisane sceny, to można nagle w złości w ciągu pół
sekundy wpaść w totalne panowanie nad sobą i już się inaczej widzi. Najgorsze jest
to, że ludzie, którzy mają obniżony poziom harmonii w mózgu nie zdają sobie sprawy
z tego, że w złości, nienawiści, że plują na innych, nie widza tego, zamroczenie.
„Do wieku około 7 lat ludzki mózg jest bardzo chłonny..” str 84. Nam
też to mówią. Wszystkie pułapki, w które nas chwytają, łącznie ze snami innych, to
są do tego wieku. To jest najważniejszy okres. Po to się zabija w człowieku
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twórczość, po to się teraz systemowo obniża wiek szkolny, żeby człowieka totalnie
uwalić, żeby mamusia nie prowadziła do piaskownicy, „dorosły” 5-letni człowiek
dostanie w łeb (od Systemu). Jest przeprogramowanie mózgu, człowiek się w kreacji
nie budzi, totalna logika itd. Przetwarza potem typowe programowe dane.
„W czasach wczesnego chrześcijaństwa wielu ludzi obawiało się
pochłonięcia przez 7 grzechów głównych: gniew …. „. Te instynktowne
emocje postrzegane były jako tak potężne, że Biskup Bischwelt przypisał każdy z tych
grzechów konkretnemu elementowi :
Szatanowi – gniew,
Mamonowi – chciwość itd.
„Gdyby biskup Bischwelt nie był tak skupiony na czysto demonicznej
analizie (str 292) ludzkich błędów, a byłby bardziej obeznany z autonomią
mózgu, mógłby wymyśleć bardziej naukowe przesłanie, zamiast zrzucać
odpowiedzialność za ludzkie grzechy na tak piekielnie barwną drużyną…”
(str 96)
Już tutaj łapali (rozumieli), że pewne rzeczy umiejscowione są jakby w mózgu.
Nie do końca to wiedzieli, ale wtedy przygoda z tym się zaczęła. To co my włączamy,
to co idzie jest takie ważne, bo (w ciele modzelowatym znajduje się tzw. Jądro
prymitywizmu ludzkiego, zezwierzęcenie) jak włącza się tylko złość w człowieku, od
razu odcina się od płatów czołowych. U nas pierwsze wejście to powiązanie z naszym
światem duchowym, Stwórca się włącza, światło przewierca się przez płaty czołowe
do Hipokampu. Od razu jest spokój, ciało odrzucone, jesteśmy w światach
duchowych.
Na wahadełkowaniach (dopóki ludzie tego nie łapali) jedna „zainfekowana”
osoba przychodziła i wibracje trzęsły innymi cały czas i była totalna blokada, w
modlitwę wchodzili, ale na druga stronę.
To o czym oni mówią (w tej książce) to o neuroplastyczności  mu mówimy o
budzeniu Jaźni.
„Dzięki neuroplastyczności mózg zdolny jest do zmieniania ścieżek
nerwowych, a nawet stworzenia nowych, superszybkich połączeń..” str 119
„Połączenia nerwowe tworzone są przez powtarzanie podejmowanych w
skupieniu działań…”
Czyli dopóki nie ma czystych intencji czyli autentycznej chęci pomagania innym, bycia
szczęśliwym itd., sceny na pokochanie i wybaczenie się nie pojawią, a więc najpierw
trzeba się zweryfikować, trzeba wszystko w sobie opisać, żeby nie żyć iluzją i dopiero
wtedy, jak jestem gotów czyli prawdziwie chce zabrać się za prace nad sobą, inaczej
jest to niemożliwe. Nawet kulturyści, sportowcy jak ćwiczą to oni chcą, zdumiewająco
lepsze mają rezultaty.
„Na podobnej zasadzie rozwinięcie w sobie radości, uprzejmości i
wybaczenia wymaga ukierunkowanej intencji, ale im więcej się je ćwiczy,
tym łatwiej i naturalniej przychodzą…. podejmowane przez nas wybory
mają rzeczywisty wpływ na struktury fizyczne – połączenia nerwowe – w
twoim mózgu…” ( str 120).
Jak coś utrzymujemy w sobie, to mózg odpowiadający za tę cechę czy „coś”
aktywizuje i dobudowuje komórki nerwowe i to „coś” staje się jakby czymś
pierwotnym. Góra wyraźnie mówi: „wszystko co nas stworzyło, od dzieciństwa ciągle
w nas żyje, łącznie z relacjami, ze ścieżkami łączącymi nas z innymi ludźmi. Ale to,
na co zwracamy uwagę nagle staje się taka pełna treścią życia, choć ta reszta i tak
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istnieje. Tego jest tak dużo, że my nie możemy przepracować swoich relacji z matką,
ojcem, pieskiem itd., bo to jest bzdura, do końca życia, jak cos negatywnego się
wyłoni, musiałoby być u psychoanalityka przepracowane.
Załatwia to wszystko jeden program: kochanie, wybaczenie – i cała
przeszłość znika. Niemniej, jak widzimy tutaj ( książka) to co aktywujemy w sobie, tę
postawę, odbija się w strukturze fizycznej mózgu.
„Doświadczenie w połączeniu z uwagą prowadzi do fizycznych zmian w
strukturze i przyszłym funkcjonowaniu systemu nerwowego. … Chwila po
chwili wybieramy i tworzymy sposób, w jaki działać będą nasze stale
zmieniające się zmysły; w bardzo rzeczywisty sposób wybieramy, kim
będziemy w następnej chwili; a te wybory zostają fizycznie wyryte w
naszym materialnym ja.”
Góra nam od lat mówiła, chcesz uzdrawiać, o ile to są intencje utrzymane, powoli
jest przebudowywane DNA, tam tez jest mózg fizyczny, tak, by twoje ciało było
przygotowywane do tego, by naprawdę uzdrawiać. Chcesz chodzić po wodzie i to
będzie twój cel, tak jesteś przebudowywany, by się to stało. Są ludzie co głosu nie
mieli, zechcieli i na starość zaczęli śpiewać. Wszystko to skądś się bierze.
„Kluczowym składnikiem dokonywania tych połączeń nerwowych… jest
skupiona uwaga.”
My nazywamy to ugruntowaniem, czyli zapisem tych pewnych stanów w nas. Oni też
to potwierdzają, musi to być utrzymane, podają nawet dni. Wystarczy jednak po iluś
minutach wypaść z tego, zapis zaczyna się od nowa. Góra wszystko pięknie
wyjaśniła. Tu (książka) mówią o co chodzi, Góra mówi jak to zrobić plus dużo więcej.
Księga Wolności jest na wypisana na naszych drzwiach, cele są ustawiane by dojść
do takiego poziomu, w którym nie ma wątpliwości, że się to realizuje. Moc wtedy
działa, a jeśli tym celem jest bycie lepszym człowiekiem, doskonalszym, obudzonym
w Duchu, wtedy jest przebudowa nas, fizyczna zmiana. Dlatego wskakują kolejne
nici DNA i tylko tam zapis tej zmiany, doprowadza do tych stanów.
Przezwyciężanie fizycznych emocji czyli to, czego nas uczą, poprzez prosta sztuczkę –
pokochanie i wybaczenie, nagle świat emocjonalny znika, nic nie działa na mózg, nic
co mogłoby go podzielić.
„Pionierskie badania nad neuroplastycznością (str. 126) … (czyli aktywizacją
mózgu, podnoszeniem najpierw umysłu do świadomości, świadomości do jaźni i
najlepiej by było, żeby czysta boska świadomość się włączała) rozpoczęte przez…
który zaproponował teorię czegoś, co nazwał „zespołem komórek”, by
wyjaśnić, w jaki sposób neurony kształtują wzajemne relacje….” (Tu się
zaczyna to, co my robimy w czasie modlitwy, co zachodzi w czasie modlitwy). „… dr
Hebb przypuszczał, że neurony, które się jednocześnie aktywizują, łączą
się ze sobą ….”. U nas jest to samo, jak wchodzimy w pewien stan, promieniuje
pewna część głowy. My mówimy, coś się dzieje, nawet artefakty mówią wprost o
tym, jak to wygląda. Na poz. 19 istnieje artefakt „Biała czapka”, „Laska” na poz. 15
to się odczuwa mrowienie w ciele, tutaj natomiast tworzy się czapa, to znaczy, że
wszystkie cząstki w mózgu nagle wspólnie nadają, ale to jest możliwe tylko wtedy,
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gdy mózg nie pracuje, gdy nie myślimy, akceptacja jest najwyższym stanem. Później
oczywiście można wejść, jest taki poziom od 245 IQ - Pojednanie.
„Chociaż dokładne zmiany chemiczne…….”. Im więcej neuronów działa, tym
wyżej podniesiony jest poziom świadomości, czyli intensywniej działamy, łączymy się
z całością. Na razie mówimy tylko o obudzeniu jaźni. Góra wyraźnie tu podpowiada,
że mózg jest narzędziem, dzięki któremu to „coś” przejawia się. Są też ludzie, którzy
mózgu nie mają, mają te same rzeczy, ale pewnych rzeczy nie zrobią.
Natomiast ciało jest elementem, który musi być doskonały, by moc działała. Mózg to
nie moc, to tylko połączenie, port komunikacyjny ze wszystkimi rzeczywistościami czy
wymiarami. Natomiast przez ciało przechodzi moc, masz mózg, nie masz ciała, nie
zrobisz nic, trzeba o tym pamiętać. To jest tylko wejście w stan, który umożliwia
uruchomienie mocy, jaka idzie przez ciało fizyczne.
„… przy skupieniu uwagi możesz zmienić swoje myśli, zmienić działania i
zmienić zachowania, by dokonać pozytywnych udogodnień w swoim
życiu…” ( str 126)
Mamy całą Aleję Zwycięstw, całe programowanie, żeby stać się innym. Na dodatek,
kiedy jesteśmy w modlitwie i tak się włącza jaźń, mamy podpowiedzi co do tego, jak
obudzić w sobie scenę czyli dokładnie jak utrzymać te stany, dzięki którym
przyjmujemy inną postawę.
„… jeśli nie wzmocnisz sieci nerwowych obecnie wykorzystywanych do
snucia negatywnych myśli, powtarzania szkodliwych czynności i
zachowań, jak w przypadku emocjonalnego cierpienia, to twój mózg
przestanie używać tych sieci…” str. 126
I to jest naukowo udokumentowane, ale nas uczą tego samego, tyle tylko, że cień
przeszłości istnieje. Bez sceny na wybaczenie i pokochanie sobie i wybaczenie sobie,
w zależności od tego, co było powodem tej ciemnej sieci w przeszłości, to może
odżywać w pewnych chwilach. Jak wchodzi w nas negatywna wibracja automatycznie
odżywa to coś negatywnego. Czyli my się utrzymamy na tym poziomie, będzie
ekstra, ale jak przyjdzie sytuacja życiowa z niską wibracją, bo to emocje, energie,
programy, potrzeby, które wyraża jakaś grupa ludzi i to w nas wchodzi, wtedy my
spadamy do tego niższego poziomu wibracji. Jeśli mamy przerobione sceny (od 1-6 )
pozostajemy sobą, nie damy się porwać i obudzić tego co było. Praca nad sobą musi
być efektywna, zaliczenie scen i nie wracanie do tematu.
„To wszystko dotyczy świata fizycznego…. jest to też nauka , która leży u
podstaw twoich możliwości połączenia się z boską energią przenikająca
twoją istotę” ( str. 127). Wszystko to związane jest z mózgiem. Oni znają jedną
drogę, my znamy tez drugi kierunek.
„Obecne badania pokazują, że jeśli tylko wyobrazisz sobie angażowanie się
w jakąś czynność, możesz utworzyć połączenie nerwowe związane z
nauczeniem się jej – bez samego wykonywania tej czynności.”

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

883

Mózg się w tych częściach buduje. A my…  jest Aleja Zwycięstw, odwaga,
podpowiadają nam jak w życiu pokonać przeszkody, cały mechanizm od A do Z. Tam
jest to, o czym tutaj (w książce) oni mówią. Stajemy się Bogami, czyli uczymy się
czegoś tu, przy zamkniętych oczach, w tamtym świecie. Góra tłumaczyła zawsze, nie
ma żadnego znaczenia czy ty kochasz tam, czy kochasz tu. Mamy gogle na głowach,
siedzimy w tym więzieniu i nam się wydaje, że żyjemy, a to jest iluzja. Ale jak cię
zabiją, to program nam się wyłącza czyli cierpimy tak samo, jak bylibyśmy żywi. Jest
to gra realna. My możemy zagrać grę w grze, dzięki czemu powoli siebie
odbudowujemy czyli przy zamkniętych oczach, wchodząc w modlitwę czyli aktywny
świat duchowo-energetyczny, tacy jacy tam się staniemy, co będziemy poprawnie
odczuwać, przy otwartych oczach będzie się w całości tak samo manifestować.
Przebudowa mózgu, Oni nas tego uczą, a ludzie tego nie robią, lekceważą to, a
potem się dziwimy swoimi niskimi poziomami, a myślenie nie jest zmienione.
Dr Pascual-Leone przeprowadził eksperyment porównując mózgi osób ćwiczących grę
na pianinie i osób wyobrażających sobie palce stukające w klawisze. Zmiany w
mózgach obu grup były identyczne.
Czy na żywo będziemy kochać Kowalskiego czy w wyobraźni posłużymy się scenami:
umyjemy mu nogi - on się zaczyna zmieniać, my też. To wszystko możemy zrobić, te
sceny, które musimy przerobić, zmieniają nas, budzą nas na odpowiednim poziomie
świadomości i sprawiają, że stajemy się powoli takimi, jakimi byliśmy. Ale tylko ten
mechanizm, który Góra przedstawiła sprawi, że cienie przeszłości i niskie poziomy
nas nie chwycą.
Oni mówią: drzewem można zachwiać, ale tego, który ma przerobiony
dół się nie złamie. Mogą przyjść takie chwile, że się wkurzysz (16 min), ale
wyjdziesz z tego. Czasami bodźce działają tak intensywnie, że będziesz się chwiał
dłużej, ale Cię nie złamią, wiesz o co chodzi i to opanujesz.
Jak nie masz przerobionego dołu, wracasz do tego. Obszary ruchowe mózgu,
odpowiedzialne za grę na pianinie zwiększyły swój rozmiar w takim samym stopniu u
obu grup identycznie. Dlaczego? Bo to się nie tyczyło człowieka fizycznego i
energetycznego tylko Istoty Ludzkiej. To cała Istota Ludzka, czyli budzący się Duch
odnajdywał się w swojej własnej prawdzie, czy wskoczył na poziom fizyczny czy inny
nie miało to żadnego znaczenia, tu się stawał inny, był pianistą. Może się więc
człowiek stać tak samo odważny, tak samo kochający, tak samo potrafiący, tak samo
słyszący głos z Góry i go roznoszący.
„Badani ci niniejszym wykazali, że samo myślenie o jakiejś czynności
wywołało fizyczne zmiany w mózgu.” Zamiast używać stare i zużyte sieci
nerwowe, możesz skupić uwagę na tworzenie sieci nerwowych dobrobytu, szczęścia
itd. Wiele z tego, co tu jest, my robimy, prościej, ale mniej dostępnie.
„… medytacja nie tylko modyfikuje niektóre obszary mózgu, ale ułatwia
osobom ją praktykującym bardziej pozytywnie się zachować i wyrażać
swoje emocje” str. 129 – lekarz A.Newborg)
Sama medytacja to jest praca tylko z umysłem, tylko z programami, tylko z postawą,
z niczym więcej. To poziom Duszy energetycznej, dlatego Góra mówi, że modlitwa
jest wejściem w przestrzenie duchowe, patrzeniem z obu stron – praktykującego i
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tego, na którym się praktykuje, aby to w pełni zrozumieć. Tu sama medytacja (o
której się mówi w książce) jest zawężonym pojęciem, jest częścią. My medytujemy,
ale to jest tylko wstępnym etapem do głębi, jak zaczynamy wchodzić w głębię, z
medytacji nie korzystamy, temat pracy umysłu odpada (stąd semantyczne
nieporozumienia).
„Praca Newberga pokazuje, że zwiększa ukrwienie i czynność obszaru
mózgu, zwanego przednim zakrętem obręczy. …struktura ta jest
umiejscowiona z przodu mózgu…” str. 129.
My wiemy, Stwórca przyszedł i to czujemy (na czole). Stwórca czyli ten, który
stworzył ludzką duszę. Pierwsze połączenie, dzięki czemu jest przejście w wyższe
wymiary, potem następne, Matka się włącza. Czyli następne, kolejne partie mózgu,
we wspólnym zaśpiewie się zwiększają. Jak wchodzę w namiętność i kochanie,
włącza się około 20 % mózgu, jeśli chcemy wchodzić na wyższe poziomy walczymy o
miłość i aktywuje się 60% mózgu, potem akceptacja i 90 % włączone i od dzisiaj
pojednanie  i jest 100 % mózgu włączone.
Przy akceptacji czujemy piramidę (ukazuje się lej i Biała Piramida), mózg, wszystkie
neurony pracują.
„… złość wywołuje skutek odwrotny niż medytacja.”
Jak spadamy na poziom fizyczny i interesuje nas to, co jest na tym poziomie, to na
tym poziomie inaczej człowiek postrzega świat, on jest prawdziwy, jako dzikie
zwierzę, działa instynktownie. By to zobaczyć (że jest źle) trzeba stać z boku, być
obudzonym na poziomie duchowym. Dopiero jak gasną wszystkie energie w tobie,
patrzysz na innych (ze zdziwieniem) co oni robią. Człowiek zwierzęcy nie widzi
swojego stosunku do innych i reszty świata, człowiek energetyczny zorientowany na
napięcia, na stres, na walkę, nie chce się tego stanu pozbyć, na co ma zmienić, jak
jeszcze innych stanów nie wypracował.
„A jeśli spojrzymy w przeszłość, zobaczymy niezwykłe osiągnięcia twórcze
i innowacyjne, dokonane przez gatunek ludzki dzięki poleganiu na
oprogramowaniu wgranemu już w naszą korę przedczołową.” (str. 131).
Ale tu się trzeba w tym obudzić, pierwszy krok-Stwórca i potem lecą następne.
Zmiana w DNA następuje i my jednoczymy się w trzonie duchowym coraz wyraźniej.
Nauka potwierdziła, mózg buduje nowe komórki mózgowe, cały czas, ale
trzeba to utrzymać.
„… ludzki mózg stale podlega własnej, terapii komórkowej poprzez proces
neurogenezy.” (str. 133). To budzenie i utrzymanie Boga. Sceny wspomagają ten
proces.
„Nowe neurony tworzone są do późnych lat 80-tych naszego życia. …
neurony mogą się regenerować… neurogeneza jest procesem
zachodzącym u ludzi w ciągu całego ich życia…”
Neurogeneza – możliwość mózgu do tworzenia nowych neuronów.
Są ludzie (np. chorzy na raka ), którzy ustawili się na zdrowie i wyzdrowieli. My, kiedy
jesteśmy obudzeni (ale to działanie leci tylko i wyłącznie kiedy w 100 % działa mózg)
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tylko i wyłącznie wtedy następuje połączenie z całością, wtedy widzimy człowieka
zdrowego.
„Neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego” ( str. 138), tutaj mówią o
pewnych substancjach, które są w mózgu, jak tłuszcze itd., odpowiedzialne za to, jak
mózg funkcjonuje. W czasie naszych modlitw przez rozświetlanie my to aktywujemy.
Nauka mówi jak te substancje działają, nam w przekazach, dokładnie powiedzieli co
zrobić, by one były aktywne, choć nie wiemy dokładnie o co chodzi. Kiedy mówią o
sprężystości w komórce, o mitochondriach, to są główne organy w komórce, my je
rozświetlamy, to komórka pięknie funkcjonuje, byle była sprężysta. Np. jak
wprowadzamy programy, by osoba chudła, ona musi się gimnastykować, musi się
rozciągać, wtedy program działa. Inaczej nie ma efektu. Musi być połączony program
z gimnastyką.
Aktywacja BDNF – wytwarza je nasze DNA ( str. 139).
Kiedy jest zmiana w DNA, automatycznie my z tego poziomu tez aktywujemy mózg,
różne rzeczy, które są w mózgu, dzięki którym powstają nowe komórki nerwowe i to
co jest najważniejsze, takie, które potrafią współgrać. Dopiero czyste, zdrowe
komórki nerwowe, kiedy są aktywowane w różnych obszarach i my potrafimy
osiągnąć pewien stan, te komórki razem pracują. Nie tylko same komórki w mózgu,
ale różne inne rzeczy muszą być aktywowane, żeby mózg stał się jedną komórką i
wtedy zaczyna się działanie. Jezus to osiągnął.
„Gen regulujący BDNF – aktywowany jest przez różne czynniki, łącznie z
dobrowolnymi ćwiczeniami fizycznymi (ograniczenie liczby spożywanych
kalorii, stymulacja intelektualna kurkuminą i tłuszcz Omega 3)”.
Cukier zabija. Ilość kalorii – nie czujesz głodu, nie jedz, nie programuj 3-ech posiłków
dziennie o określonych porach. Stymulacja intelektualna – wejść tylko w
najdoskonalszą jaka jest, interaktywność ze światem i drugim człowiekiem,
inteligencja leci (do góry). „Wszystkie te czynniki znajdują się w twoim zasięgu”. A
my mamy do tego dostęp. Dzisiaj dowiemy się dlaczego Jezus, uzdrawiając dotykał
głowy.
To wszystko co jest, aktywowane jest w mózgu człowieka, ale człowiek będzie
to wytracał, jak nie będzie duchowo obudzony. Natomiast u nas, choć my możemy to
aktywować, ale działa to tylko wtedy, jak my jesteśmy obudzeni w duchu, jak nie,
trzeba się wspomagać ( gimnastyka, soczek z marchwi, który wszystko inne kasuje i
inne), ale praca nad sobą musi być wykonana.
Potrzebne są czyste intencje i radość. Trzeba się przeprogramować. Jak
przeprogramujesz się w scenie, pokażą ci co i jak (Opiekun). Ćwiczenia fizyczne
doprowadziły poprawę pamięci o 1 800 % (20 minut dziennie). Ćwicząc można
aktywnie przejąć kontrolę nad swoim umysłowym przeznaczeniem.
Redukcja kalorii, 1 dzień głodówki na 2 tygodnie, obniżyć kaloryczność
posiłków, zredukować ( wykluczyć ) cukier ( str. 140 ).
Medycyna prewencyjna mózgu – a my mamy światełko.
Stymulacja intelektualna (str. 143) – nie musimy krzyżówek rozwiązywać - to
tyczy się tego świata. Natomiast kiedy budzimy się duchowo, w czysto ludzkich
odruchach (miłość, poszanowanie, akceptacja) mózg tak intensywnie działa, że
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inteligencja i całość niesamowicie wzrasta. To co jest przez nas niedocenione
(odsunięte), zachwyt nad pięknem, poezja, było zawsze niszczone w pierwszej
kolejności przy podbojach, zapewniano sobie otumanienie człowieka. To tu potrzebny
jest największy intelektualny wydatek, a my to już mamy, przez to, że wchodzimy w
modlitwę i pracujemy nad sobą, tam jest ukryty największy potencjał.
Kurkumina ( str. 146) – składnik kurkumy (główny), my mamy swoja marchew (nie
gotować, sok, surówka).
Kwas dokozaheksaenowy – ( DHA) „ angażowany jest w przekazywanie
informacji od jednego neuronu do następnego, jest niezbędny do wydajnej
pracy mózgu” ( str. 147) ( omega – 3).
My, jeśli chodzi o ten kwas, zastępujemy to, uzupełniamy przez doprowadzenie, by
sprężystość i oświetlenie mózgu było pełne, w 20 % decyduje sprężystość i w 80 %
światło w jądrze komórkowym, i cała masa tłuszczu w mózgu poprawnie działa (Oni
nas tego uczyli). Ponieważ tyczy się to wielu organów i nie mogli nam dokładnie
powiedzieć, mówili, nie zastanawiaj się nad komórkami, które są we wszystkich
organach, ujrzyj jedną komórkę i dokonaj z nią cudu wiedząc, że automatycznie to
dokonuje się w całym twoim ciele. Tak, jakby istniał schemat jednej komórki
nałożonej na wszystkie, tyczy się to też mózgu. Góra bardzo to upraszcza, ale przez
to co my robimy, działamy totalnie na różne nieznane nam jeszcze rzeczy, także na
ciało fizyczne, na te elementy, które decydują o mocy, jaka przez nas przepływa.
Ludzie sa zdolni syntetyzować DHA z tłuszczu omega – 3, kwasu alfa-linalinowego.
BDNF jest ważny nie tylko podczas procesu neurogenezy (czyli tego, by wszystkie
komórki nagle wspólnie działały) i neuroplastyczności, ale także do ochrony
neuronów w wyniku obrażeń w tym traum, chwilowych ograniczeń dopływu krwi do
mózgu i toksyn środowiskowych (trauma, stresy, emocje niszczą to).
Toksyny środowiskowe – nasiona, rośliny pozmieniane, to co jest
napromieniowane, gdy my to wchłaniamy, to niszczy nas energetycznie. Okazuje się,
że my musimy wszystko przepromieniować, by ten problem nie istniał. Dodają do
pożywienia wiele składników, które uszkadzają konkretne części mózgu, emitują fale,
które konkretne partie mózgu uszkadzają i zawsze tyczy się to odcięcia umysłu od
świadomości. Mówimy tutaj o uderzeniu pośrednim w konkretne neurony w
mózgu ( MPTP i choroba Parkinsona) str. 149, w konkretną część mózgu.
Dzisiaj podczas uzdrawiania, doprowadzimy do stanu, w którym aktywujemy pełny
mózg u badanej osoby, pełne ciało w aktywizacji badanej osoby, nagle można klisze
zdrowia na nią nałożyć. My to teraz robimy działaniem, tylko u siebie musimy
utrzymać, u tej osoby to zrobimy i jak ciało jest potężne, tak potężny będzie ładunek
zmian, tam jest ukryta moc. Działanie już jest dostępne, a od ciała zależy jak
skuteczne.
My, jak rozświetlamy, jak wypełniamy się światłem, regenerujemy to wszystko,
mitochondria uderzają światłem, w tym błysku cale ciało świeci, jak będzie to
odpowiednie uderzenie. Przeprogramować można cały mózg człowieka.
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„Najskuteczniejszą ochroną przed MPTP (Parkinson) jest istniejąca w
naszym organizmie, kodowana własnym DNA substancja zwana BDNF –
dar przypisany przez naturę” ( str. 151).
Wszystko mamy w DNA. Przez to, że regenerujemy tutaj nas, że ustalamy tutaj
wszystko, sprawiamy, że człowiek poprawnie zaczyna funkcjonować. Teraz działamy
poprzez oddanie tego Bogu. Jak budzimy Boga, to znaczy, nagle uruchamiamy
całego zdrowego człowieka. Już nie uzdrawiamy nerki tylko cały model zdrowego
człowieka.
„BDNF zapewnia niemal całkowitą ochronę komórek mózgowych nie tylko
przed MPTP, ale też przed wieloma innymi mitochondrialnymi
neurotoksynami.”
Trzy stany, których nie chcesz mieć:
utlenianie – mamy na to marchew,
toksyczność likwidujemy światłem, Trzeba przepromieniować wszystko.
Wszystko promieniuje i to już jest naukowo udokumentowane (kupki
Kowalskiego też), mówimy o pamięci wody, a woda jest we wszystkim.
Góra mówi, jesteśmy Szamanami w boskich pasmach pojednania. Stan pojednania z
całością jest najdoskonalszy. Najpierw jest połączenie, zespolenie, a potem jednanie i
tam inteligencja wzrasta do 295 IQ, bo mózg pracuje w 100 %.
Dar szamana str. 191
Obudziliśmy się i dostarczono nam wiedzy; no i korzystamy z wiedzy innych. Ale ci
„inni” mogą mieć jeszcze inna wiedzę, ale dopóki nam tego nie udostępnią, jest źle.
Ale my mamy Górę „Oni czynią z nas (dzięki temu co robią) prawdziwego,
świadomego siebie człowieka, wzrasta inteligencja, nie padamy pod naporem myśli,
słów, emocji innych, czy też potrzeb i działań, bo naszemu życiu też wyznaczono
ścieżki. Tak naprawdę osoba A miała otwartych 90 % ścieżek, a kroczenie obraną
droga umożliwiono jej w 1%. W tej chwili potrafi już kroczyć obrana ścieżka w 50%,
a jak się obudzi całkiem, to idzie i wtedy dopiero człowiek jest szczęśliwy.
Naszą wewnętrzną mapę dotycząca natury rzeczywistości, którą narysowaliśmy
przechowujemy (wg. szamanów) w Ciele Świetlistym, a naukowcy nazywają to
neuronowymi ścieżkami w naszym mózgu. Tak naprawdę podstawa wszystkiego jest
w Ciele Boskim i to, co z Ciała Boskiego miało się w tej Rzeczywistości przejawić,
zapisane jest w Macierzy. Dlatego tam czasem trzeba było wejść, żeby przynajmniej
na poziomie duchowym coś zrobić i wprowadzić zmiany w człowieku.
Szamani wiedzą, że chcąc zmienić świat zewnętrzny, trzeba przekształcać swe
wewnętrzne mapy i usunąć z Ciała Świetlistego zapisy dotyczące chorób i traum. I to
my dzisiaj, tym działaniem będziemy robić. Będziemy usuwać wszystko i wprowadzać
jeden wzorzec, który jest w Ciele Świetlistym, w Ciele Boskim, bo to samo troszkę
inaczej nazywamy. My skasujemy to, co mówi Góra, zwłaszcza, że ma to
uzasadnienie i w przyszłości to będzie jeden język.
Naukowcy 95 % kodów uważają za „DNA śmieciowe”, ponieważ jest niekodujące.
Dlatego Nasi mówią o aktywacji DNA, a DNA podzielili na:

888

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

DNA fizyczne,
DNA energetyczne
DNA duchowe,
ale jest też i DNA Boskie.
Ciało musi być potężne, bo DNA musi idealnie pracować. Ich określenie Ciało
świetliste dotyczy raczej Ciała Duchowego, które trzeba uzdrowić. Jak ono jest w
snach innych istot, to nawet choroby sobie oni wyśnią, byśmy byli zatęchli i żyjąc
nami się cieszą.
Wszystko to, co robimy jest przebudzeniem się ducha w ciele, zejściem ducha
na poziom materii. Ale, żeby to było możliwe, muszą być aktywne cząsteczki boskie,
to tylko z tego poziomu potrafimy oczyścić ciało duchowe. Jeśli jesteśmy na poziomie
ducha, cały czas walczymy z innymi na tym poziomie, to jest ustawiczna
przepychanka. Teraz udało się nam wyjść wyżej, możemy całkowicie czyścić ciało
duchowe. Tylko utrzymać ten stan.
„Praktyka Dzogczen kultywuje wolne od zapisów o traumie i chorobie
Ciało Świetliste” str. 192.
Dlatego trzeba zapomnieć o przeszłości i wykasować cienie. Kiedy my wchodzimy we
współodczuwanie i współtworzenie i zaczynamy kotwić się w miłosierdziu, przeszłość
znika raz na zawsze, jest inny sposób reakcji, żadne niskie wibracje od innych do nas
nie płyną, a odwrotnie , nasze płyną do nich.
Uczyli nas ostatnio o bezwarunkowości. Stan akceptacji jest stanem pełnej
bezwarunkowości (autor w książce mówi pierwotnym stanie nieuwarunkowanego
umysłu), wchodzisz i masz totalne wejście we wszystko.
„Ponadczasowa świadomość” str. 195
To jest ta intuicja duchowa i intuicja energetyczna, to jest kierunek tendencji i ruch
przyczyny.
„Ciało Świetliste” str. 197.
„Żywność roślinna i zwierzęca to nie tylko kalorie czy paliwo, ale także
źródło informacji dla naszych genów”.
Dlatego musimy totalnie to czyścić.
Różnica między leczeniem, a uzdrowieniem str. 201
Samo mówienie o tym, jaka jest średnia długość życia, „uwala” człowieka o wiele %
i zabiera mu się lata.
To, co robi telewizja z reklamą leków (to na to, tamto na co innego), osłabia
człowieka i sprawia, że potrzebujesz tych lekarstw, to podprogowe programowanie.
„Uzdrowienie to zajęcie Szamana. Leczenie to zajęcie medycyny,
polegające na zajmowaniem się chorobą. Uzdrowienie skierowane jest na
przyczynę choroby, którą zazwyczaj okazuje się trauma i toksyczne emocje
oddzielające dana osobę od jej radości i zdrowia. Zapisy te
przechowywane są w Ciele Świetlistym (duchowym, to śnienie przez
innych, jak nami śnią to, przechowują to, bo duch jest wolny i tego nie
przechowuje, natomiast istoty duchowe nami śniące przechowują cały
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obraz chorób i tego co kiedyś było i wykorzystują to do sterowania
nami)…Uzdrowienie wydarzy się, gdy usuniemy zapisy pozostawione przez
traumę w świetlistej matrycy, która osuwa i przenika cale życie.”
Post – bardzo ważna rzecz, naukowo udokumentowano jak silnie działa i wspomaga
oświecenie.
„Post jest potężnym medykamentem, zdecydowanie wykraczającym poza
wszystko, co do zaoferowania ma współczesna farmakologia” str. 211.
Hipokrates : „Niech pokarm będzie twoim lekiem, a lek pokarmem”.
Oni (Góra) mówią, że post wystarczy raz na miesiąc przez 24 godziny natomiast w
naszym przypadku powinien być raz (24 godz.) na dwa tygodnie. Natomiast jak
zakładamy ograniczenie jedzenia, to pytać Górę, bo czasem może się zdarzyć, że dla
przemiany jest błyskawicznie konieczny i trzeba inaczej zareagować.
Zbyszek : miałem ostatnio przemianę, jadłem bardzo mało przez dwa dni, ale
potem mi powiedzieli, że się mogę najeść, zjadłem nie dużo (ryba, chleb) i ta
energia, która była przeznaczona do przemiany, wycofała się do trawienia. Zaczęło
mi się w głowie kręcić, nie wiedziałem co się dzieje, jakby ktoś mnie uderzył
obuchem w głowę i zaraz bym miał stracić przytomność. Szokujące, jak wtedy się
czuje wyraźne ruchy energii w człowieku i co na co to wszystko jest kierowane. Ta
energia, już na tym poziomie, była kierowana na przemiany czy DNA, a tak wróciła tu
i to było bardzo trudne, przestraszyłem się.
Posty, ćwiczenia odblokowujące potencjał mózgu itd., tworzenie świętej
przestrzeni (mamy Świątynię Serca) i inne, wszystko naukowo udokumentowane.
Podkreślają, jak ważny jest wspólny akord we wszystkich komórkach mózgowych.
Jak jest jeden zaśpiewa, nagle cały potencjał się otwiera.
Czapa (artefakt) jest, można na głowę nakładać. Po co mowa o tym
wszystkim? By załapać, że to, co mówi Góra, jest o niebo dalej, o tysiące kroków
wyprzedzające to, co odkryła nauka, ale trzeba to w końcu zrobić. Czyli to wszystko
co mówią o mózgu - tym drugim, jelitowym, gdzie jest ukryta matryca - musimy
przeprogramować. Mówią o tym kanale, którym schodzą główne energie, o całości to jest bogactwo doświadczeń. Trzeba jednak nad sobą pracować, a ludzie nie
pracują.
Jest to ważne, bo w tym roku już pod kanał będzie podłączonych prawie 30
osób, które będzie można wspomagać w leczeniu i utrzymaniu całej ich Istoty. Ale te
osoby musza mieć już jakąś względną czystość. Nie mówimy tu o czystych
intencjach, ale o wyższej półce, o wyrażaniu w sobie Idei. Kanał się tworzy, jest tu
dzisiaj kilka osób, które można podpiąć, nie wszystkie się da.
Naprawdę zaczynamy działać, ale to działanie na rzecz innych tyczy się tylko
osób, które już to w sobie czują. Reszta będzie to wykorzystywać do tego, by stanąć
w życiu na nogach, by obudzić się w trzonie duchowym, by życie lepiej im wychodziło
i w mniejszym lub większym stopniu, by te moc wykorzystywać do poprawy swojego
życia i innych, wpływ jest na ścieżki losu itd.
Jesteśmy tutaj ze sobą po to, żeby sobie pomoc, ale pomoc nie sprowadza się
do tego, że kasę im wyłożymy, za nich wszystko zrobimy. Jeśli pomagamy budzić się
Bogom to w tym, by zrozumieli o co chodzi, posłużyć radą, a jak można to i
oczywiście w inny sposób.
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Dzisiaj w modlitwie pewne osoby zostaną troszkę przez Górę podkręcone w
swoich parametrach, które w nich już są tylko nie potrafią do końca w pełni się
wyrazić. Mówimy tutaj o czystej Idei. Jest to ważne, bo będą tworzyć kanał, tak jak
ma Szatan utworzony kanał, tak samo został utworzony kanał Jana, zszedł. Mamy
naprawdę swój przyzwoity kanał Jana i będą podpinane pierwsze osoby pod ten
kanał. Szatan podpinał pasterzy, my będziemy podpinać Rycerzy Światłości, czyli
tych, którzy będą mogli działać na równi. Po utworzeniu zobaczymy, jak któraś z
osób będzie chciała działać, jak po podpięciu będą działać energie. Jest to podpięcie
też wstęgami i będzie można podpiąć tylko te osoby, które będą wyrażać Ideę w
sobie już w 30 %. Obudzić ideę w człowieku można znacznie wyżej, ale tylko te
(osoby), bo zbyt obciążą Zbyszka. Nie będą podpięte inne, bo musi być tutaj
przepływ przez człowieka też fizycznego. Nie będą podpięte te osoby, które po
przyjeździe do domu będą się zastanawiać, czy dobrze robią, mieć wątpliwości (
ściągałby w dół Zbyszka). Potrzebny jest ten kanał w aktywnej swojej części po to,
by działania były bardzo skuteczne.
Działania są naprawdę mocne, dzisiaj się przekonamy, zobaczymy jak to leci.
Okazuje się, że część chorób jakie są w człowieku, od razu znika, a przecież chodzi o
to, żeby praktycznie, w niedługim czasie wszystko znikało. U Jezusa część chorób od
razu znikała, a część do 16 dni (np. rozległy trąd), był proces. Nie mamy takiej mocy
jak Jezus, ale pierwszy raz będziemy korzystać dokładnie z tej samej mocy i z tego
samego źródła. Nie mówimy już tutaj o działaniach energetycznych i duchowych, bo
to jest kompletne czyszczenie całej matrycy, całego człowieka. To jest czysty zapis, a
w Ojcu może być zawarte tylko to, co dla dziecka było najbardziej szlachetne. W tym
roku 30 osób będzie już można aktywnie podłączyć pod ten kanał, w przyszłym roku
30-40 osób. Docelowo miało być 500 osób, które będą działać na rzecz ludzi, będą
podpięte pod kanał, ale w najbliższych latach będzie około 200 osób. Te osoby będą
tworzyć naszą wspólną markę do uzdrawiania. U wszystkich osób, które będą chciały
działać, pierwsza strona internetowa będzie tak samo wyglądała, będzie to
Stowarzyszenie Uzdrowicieli Duchowych. Będzie tu wykaz tylko osób, które utrzymują
kanał świętości  nie utrzyma - wypada, bo musi być prawdziwa czystość. Ludzie
muszą wiedzieć, że zgłaszając się do tej osoby, uzyskają pełne wsparcie. Tam będzie
działał potężny kanał (na razie nie ma nazwy), to będą solidne działania, będzie silna
ochrona dla tych osób i inne rzeczy. Te osoby, szukając wsparcia, będą mogły do
Zbyszka zadzwonić i prosić o radę. To będzie takie wspólne w Idei działanie na rzecz
innych. Trzeba mieć jednak pewne wartości osiągnięte, a przede wszystkim aktywne
serce. Nie ma większego znaczenia już wtedy czy coś jest mniej lub bardziej
przepracowane, ale ta osoba gwarantuje stałe, wewnętrzne dążenie do światła. Po
modlitwie będzie wiadomo kto. Grzegorz zajmie się stroną internetową (adres,
telefon itd., lista osób). Kto wejdzie na stronę, od razu zobaczy w jakim mieście,
gdzie coś jest, bo ludzie chętniej korzystają z usług tych, do których mogą dojechać,
nie bardzo wierzą w działania przez telefon. Obraz graficzny tej strony (Zbyszka)
będzie znakiem rozpoznawczym i nikomu innemu nie będzie dawane. Osoby, które
nie będą gwarantować utrzymania kanału nie mogą być na stronce w tym dziale,
gdzie będzie stowarzyszenie uzdrowicieli duchowych, ale otworzone będzie
dodatkowe okienko, nazwa tego jeszcze nie jest ustalona. Wymogi są konkretne,
albo potrafisz działać i pracujesz nad sercem i wtedy zależy ci na tym, żeby temu
człowiekowi dać wszystko albo to jest samooszustwo.
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Po dwu latach ta strona Zbyszka i nasza będzie rozpoznawana jako jedna
organizacja. W ciągu 3-ech lat złamiemy rynek ezoteryczny w Polsce, bo zaczną się
cuda, przede wszystkim chodzi o czysty duchowo marketing. Odsuniemy ludzi
nieuczciwych, natomiast ci, którzy będą działać poprawnie, pozostaną, niech sobie
działają. Z czasem przechwyci się 80 % rynku w Polsce, ale nie będzie oszustw z
różnymi ustawieniami (Helingerowskimi i innymi), gdzie się ludzi programuje, a
przede wszystkim ci, co to robią sami są popodłączani, bo to jest starcie z energiami.
Pierwsi padają ci, co to organizują te kursy na których infekuje się ludzi. Do nas
przyjdą, to będzie totalne czyszczenie. Tylko te osoby, które już chciały działać, będą
podłączone pod kanał. Natomiast każdy może powoli pracować uczciwie, by piąć się
cały czas do góry. Silnie można wspierać tylko te osoby, które naprawdę gwarantują
utrzymanie się w formie. Po modlitwie można będzie sprawdzić jakie jest wyrażanie
w Idei każdego z nas.
Góra mówiła, że w tym roku wreszcie się zacznie, ale to oznacza, że trzeba na
sukces pracować. Praca nad sobą to jedno, korzystanie z mocy to drugie, a działania
na rzecz innych cały czas, to jeszcze coś trzecie (wykorzystanie tego dla bliskich to
coś innego).

Jutro, w modlitwie będzie nam dana podpowiedź co do utrzymania królowania
w sobie. Nie mówimy jeszcze o odczuciu Boga w sobie, tak jak w Królestwie
Niebieskim. Zrozumiemy wtedy, że jak w tych modlitwach odbuduje się w nas ten
stan, który kiedyś był, tego, który rządził planetą, który był potężnym królem.
Mówimy o prawdziwym królu, który rządził tą Planetą dla dobra innych, nie wchodził
z nikim w układy. Król to jest wiedza, mądrość, doświadczenie i umiejętne
korzystanie z doradców. Jak się obudzimy jako Król we własnym domu i nagle
stykamy się z człowiekiem, który kłóci się z drugim o drobiazg, to będziemy widzieć
zagubione istoty i nie będziemy w to wchodzić. Wracamy do domu i odnajdujemy się
jako inna istota. Jak się wkoduje Król w nas, to wiele znika np. znika problem z
odwagą, z pokochaniem siebie itd. To potężne uderzenie, jutro będzie. W te pierwsze
odbudowujące elementy będziemy wchodzić jutro. To co opisują jako
zaprojektowanie się na nowo (w książce), to my będziemy wykorzystywać ten
element, który już w nas funkcjonował, bycie królem. Mówimy o Królestwie
Niebieskim, a nie tak jak w PTP o rządzeniu innymi ludźmi, tylko rządzenie dla dobra
innych ludzi, dla własnych dzieci. Jak to się odtworzy, to automatycznie będzie działał
tutaj ten program, byle później cienie przeszłości nie przeszkodziły. A więc praca nad
sobą cały czas – pokochanie, wybaczenie. To dawno już powinno było być zrobione,
przepracowane, a wielu ciągle ma z tym problem, bo nie ma woli, nie ma ochoty.
Mamy tutaj zróżnicowanie osób, czyli te, które przychodzą pierwszy raz i
potrzebują podłączenia pod moc, uruchomienia energii, podpięcia itd., po to, by
mogły efektywniej pracować i druga grupka osób, które już osiągnęły na tyle w miarę
doskonały poziom, by mogły być pod kanał dodatkowo podłączone. Robić to na
kredyt, ale są na tyle silne, że gwarantują względne utrzymanie siebie. (Góra
powiedziała, że co dziesiąta z nich odpadnie).
Jest to przygotowanie, o ile będziemy nad sobą pracować, do rozwalenia w
przyszłości kościoła. Przepracujemy to na ezoteryce, na własnej skórze odczujemy te
ataki ludzi, którzy są temu przeciwni, bo albo jesteśmy w środku Bogami i niczego się
nie boimy i akceptujemy ich działanie czyli przyjmujemy to co jest, albo będzie źle.
Jak akceptujesz działanie i wejdziesz w taki stan, to ciemność musi wtedy Twoje
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zaakceptować, a jeśli Twoje jest z wyższego poziomu, przegrywają. Dopóki
bezwarunkowo nie przyjmiesz ich działania czyli nie dajesz im prawa do wolnego ich
wyboru, nawet, gdy podporządkowują innych, twoje działanie będzie ograniczone. To
jest ten cudowny stan, akceptacja. Dzięki temu wchodzi się też w pojednanie.
W odczytach (nas) nie ma iluzji, udawań, że ktoś jest lepszy niż jest. Kawa na
ławę albo się będzie żyć iluzją i nie będzie się pracować nad sobą. Jak tu komuś
odpowiada ten ezoteryczny festyn, to też jest dobrze, bo to może nie jest jego czas,
niech się bawi, tylko niech wie jaka jest prawda i gdyby chciał z tego wyjść, że musi
jeszcze pewne rzeczy przerobić. Człowiek rodzi się czysty, ale później pewne rzeczy
trzeba nadrabiać, to nie jest wstyd, byle nie żyć iluzją doskonałości, ona jest ukryta,
ale nie jest obudzona. Trzeba być uczciwym wobec siebie i drugiego człowieka.
Mamy być wspólną, jawną organizacją. Będziemy mówić, coraz wyraźniej o
tym, co się dzieje w ezoteryce, o zakłócaniu, choć tam też są fajni ludzie. Będziemy
siebie promować i wspierać.
Będziemy promować osoby nawet i finansowo, by pomóc.
My jesteśmy dopiero na początku drogi końca budzenia się, a jeszcze trzeba
budować i wejść.
Wchodzimy w działania praktyczne i te osoby, które będą podłączone
pod kanał, można się będzie do nich zgłaszać po pomoc, bo one będą miały większą
moc. Podłączenie pod kanał oznacza, że jest panowanie nad przestrzenią, działa tu
Ład Boży i Boża Sprawiedliwość, tak jak ma być, tak jest.
Na wszystko musimy zapracować swoją postawą i swoją mocą, czyli rękami na
poziomie fizycznym, energią i mocą ducha na tamtym poziomie.
Będziemy tworzyć grupę ludzi, którzy muszą zapanować nad sobą i totalnie
nad własnym życiem i kto będzie chciał i będzie gotów, by powoli wchodził w te
działania, na rzecz innych.
Zbyszek pokaże nam jak przeprowadza się konsultacje przez telefon, by móc
to wdrożyć u siebie.
Musimy zacząć działać, żeby zarabiać i żeby przede wszystkim budzić tę
rzeczywistość z tego koszmarnego snu szarej strefy.
Modlitwa techniczna:
Budzimy własnego Ducha, czujemy koronę cierniową (opasającą głowę).
Modlitwa – nazwa pochodzi od Góry, mówi o wejściu w tamte głębie, tamte
przestrzenie. Medytacja nie wchodzi w to, pracuje z tym, co stanowi człowieka. My
wchodzimy w głębię i pracujemy z całością naszej istoty, budząc ją. Góra wskazuje,
że medytacja jest częścią, początkiem tej modlitwy. W tej chwili ta cześć modlitwy,
charakterystyczna dla medytacji, nie istnieje, już jesteśmy w głębiach. Będąc w pełni
świadomym, mamy rytm fal mózgowych, niedostępny dla medytacji, gdzie umysł
słyszy i widzi.
Wyciągają z nas czarną energię, bo idzie do góry.
Zachodzą zmiany w zapisie podstawowym, ale to nie ma nic wspólnego z DNA.
Dotyczy to innej cząstki, o której nie mówili, tam to zachodzi. Ściągali z nas coś,
dzięki czemu będzie łatwiej, odczujemy to tak, jak byśmy mieli lżejszy oddech, byli
lżejsi, jakby nieuchwytna siła zaczęła działać. Mówią, to ruch ku przyczynie
(wewnątrz nas), to wzmacnia całą naszą aktywna obecność w całej naszej Rz-ści, na
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pewno w ciele przestrzennym i poza nim. Ciało przestrzenne też jest cząstkami nas,
bo jesteśmy tam zakodowani i tam ta mgiełka nasza też przenika. U góry otwiera się
właz (jakby) i to zaczyna promieniować na nasze głowy. Słychać : „Zaakceptujcie
naszą obecność w waszym życiu („waszym” zmieniało się z „naszym”, na zmianę),
czyli w waszym, naszym jako jedność, jako pojednanie, zaakceptować, dopuścić do
tego, byśmy współistnieli. Oni z nami w tym świecie, my w tamtym, żeby Góra z
dołem się zlała. Niech robią swoje, czekamy….
Kiedy pozwoliliśmy na to, nagle w naszym życiu, tu i teraz, jest obudzony Ich
świat, Oni są tak samo aktywni w naszym świecie jaki w swoim. Czyli jak wystąpią
jakiekolwiek trudności Oni pomogą, wystarczy powiedzieć „pomóż w tym”.
Duch został powołany do czynienia dobra.
Myśmy zostali stworzeni do siania Ładu Bożego. Kiedy jesteśmy już Twórcami, to
tworzymy z Ładu Bożego rzeczywistość dla wzrastających. Czyli Oni już będą w
naszym życiu obecni, ale mówią, słyszy i widzi Ich tylko ucho duchowe, oko
energetyczne jest na ich obecność ślepe, choć czuje prądy, rzeczy, które Oni
uruchomili i zmieniają się na poziomie energetycznym i przez energetykę zmieniający
poziom fizyczny.
Mówią „kiedy myślisz jesteś jakby zorientowany na postrzeganie świata wg znanych
ci schematów. Kiedy tu zabijają to myślenie, nagle postrzegasz świat zupełnie w inny
sposób. Nie wiążesz, tego co widzisz, ze starym sposobem pojmowania, z info, z
wiedzą zawarta w tobie, dzięki temu możesz zacząć widzieć i postrzegać jeszcze co
innego, coś, czego w twoich pierwotnych założeniach nie było”.
Czuje się potrzebę skasowania myślenia i pozwolenia sobie na bycie, na
obecność we wszystkim.
Teraz jak działamy na człowieka, istnieje taki stan, że dotykam człowieka i on
jest zdrowy, nie ma myślenia, zastanawiania się czy on ma być zdrowy:
Dotykam i to jest. To jest zawarte w jakimś fragmencie rzeczywistości. W
Królestwie Niebieskim, w Bogu, wszyscy są zdrowsi, szczęśliwi itd. Ten stan
teraz wyraźnie się postrzega, to jest w nas zawarte.
Ścieżki do Boga zostały odtworzone czyli otworzone, bo odtworzyli to co i tak
w nas było.
Znikają wszystkie czakramy, stajemy się jedną kropelką światła. Jest nowa
formuła człowieka. Mówią, że człowiek duchowy w ten sposób otwiera oczy, nie
potrzebuje czakramów. Jak Duch wchodzi w ciało, to wszystko znika. On nie
potrzebuje dróg do samego siebie. Nie potrzebuje przestrzeni umownych jak i
strumieniowych i załamanych (mówią).
Załamanych – tu mówią o czasie, o przestrzeni, o schematach co utrzymują
myślenie. Myślenie to twór, co wszystko wypełnia i to jest charakterystyczne dla
wszystkich istot uwikłanych w spory fizyczno-energetyczne. Jest myślenie
instynktowne, jest myślenie zwane myśleniem i jest myślenie odsublimowane (jakby
wyekstraktowane ze wszystkich naleciałości, sam proces myślenia tam jest cudowny i
można przyglądać się samym myślom, jak i procesowi, który je utrzymuje )
Będziemy sprawniejsi w swojej efektywności.
Koniec modlitwy
Sprawdzamy swoją moc w poziomach Światłości.
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Na skali 25 można sprawdzić jak mózg pracuje, czy świadomość jest w pełni
obudzona, czy nie i wtedy najgorszym elementem jest ciało fizyczne. Sprawdzamy
ciało fizyczne, jak nie za dobrze wygląda, to mówią, żeby odczuć Ich, tych co tutaj
są, bo to się wszystko połączyło (w modlitwie), ciało fizyczne idzie (wtedy, w
parametrach) do góry. Czyli odczuwać Ich obecność i pomoc, przynajmniej przy
działaniu, ale trzeba to nadrobić, bo co to jest za Bóg, którego inni podtrzymują,
niemniej może on wtedy działać. I dla nas jest ważne to działanie na rzecz innych,
silniejsze torowanie tych ścieżek, którymi mamy kroczyć. Nie możemy czekać do
czasu, aż wszystko się stanie, życia może nie starczyć. Ile można, trzeba już z siebie
dawać.
Sprawdzanie osób: w ilu % wyrażają się w idei, jeśli w 30 % to znaczy,
można tę osobę podłączyć pod kanał. Sprawdzamy osobę X, jej moc duchowa
w Światłości, we wszystkich jej pasmach (skala poz. duchowych). Przy
sprawdzaniu tego co jest, dobrze się odnieść do dnia wczorajszego (bo
niektórzy odczytują już to, co będzie po działaniu).
- wpływ na rzeczywistość w jej przestrzeni życiowej
- w ilu % korzystała z mózgu
- próg choroby
W naszym Stowarzyszeniu cennik u wszystkich będzie wspólny, dokładnie ten sam.
Gdy ktoś przyjdzie po działaniu jednego z nas, drugi może doładować - bo to ten
sam Bóg.
Można sprawdzić – w ilu % osoba jest przygotowana do tego, żeby już działać będąc
robotem duchowym
Sprawdzamy wyrażenie się w idei – w % ( różne osoby )
Wsparcie grupy – jeden drugiego musi wspierać. Zbyszek będzie
kontrolować osoby w kanale. Gdyby ktoś padał, może od razu dzwonić, prosić o
pomoc.
Podłączenie powoduje, że z tego co do nas szło (ciemnego) zostanie niewiele. To jest
pewna forma energetyczno-duchowego, człowiek jest szczęśliwy, że będzie działał.
Chodzi też o zmianę obrazu świata energetycznego, by nie było ogłupiania ludzi
przez ezoterykę.
Sprawdzamy osobę Y (wyraziła zgodę na podłączenie ) dotychczas i po podłączeniu,
na ile to się zmieni.
My będziemy działać w ten sam sposób (mówią) czyli najpierw musimy pokonać
progi siebie, będziemy nawzajem na siebie działać, by się uczyć. Podłączenie bardzo
podnosi skuteczność.
Działanie na dziecko z nowotworem
- próg choroby 50, dotychczasowa skuteczność 40-50 %
- dotychczasowa aktywność mózgu 20-30 %
Podłączenie pod kanał. To co jest ważne, to czym się już będzie posługiwać, to jest
stan akceptacji, wszystko co jest. Dzięki temu, że akceptujesz, nie musisz myśleć o
tym, gdzie jest jakiś twój warunek, czemu to tak, a nie inaczej, nagle myślenie znika
(potrzeba myślenia), nagle, choć o tym nie wiemy, komórki przestają pracować, one
się łączą, jest wybuch. Wejdzie tylko w stan akceptacji i będzie w 100 % działania
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mózgu. Stawianie warunków nie pozwala na wejście w wysokie przestrzenie. Jak Bóg
może nie akceptować swojego działania Boskiego tam? Stworzył wszystko i to jest
OK. On wiedział, że przy doskonałości człowiek popełnia błędy (dziecko też może się
samo skrzywdzić). W akceptacji nie ma warunków i nagle mózg oddaje się i wchodzi
w jaźń (to taki czepiec jakby się utworzy do połowy głowy) i na chwilę odczujesz jak
twój mózg łączy się z całością. To jest stan pojednania. Czujesz, że jesteś swoją
mocą we wszystkim, możesz działać i to twój mózg wysyła sygnał, tak naprawdę
dzieje się to w środku człowieka, więc ciało tu jest potrzebne.
Działanie przy uzdrawianiu – pokazali (Góra) np. nakładanie rąk na głowę,
to czego uczył Jezus innych, ale uczył osoby niedoskonałe. To sprawiało, że budziły
się komórki i wszystko zaczynało poprawnie działać. Wtedy można otworzyć kanał
Jana.
Na poziomie Stwórcy można otworzyć pojednanie człowieka z całością, ale jak
ujrzysz Boga, wtedy przychodzą piękne, złote energie i On jest, to jest punkt, nie ma
Go, a jest, to Bóg jest we wszystkim. Wszystkość była skąpana w świetle, jest
wszystko i nie ma nic i odtworzona obecność czyli ona znów jest (wcześniej znikła).
W świecie duchowym tak samo jak w świecie Boskim, jak nie działam, to mnie nie
ma. Tu też, obecność, nagle jest, a przy okazji się porusza i myśli, więc akcentuje
cały czas swoja obecność, już trzeba Boga budzić i jak u Jezusa, idą wyższe
przestrzenie duchowe. Uzdrawiając podnosimy rękę, jak Jezus.
Podłączenie osoby Y, Zbyszek działał i nie do końca mógł uzdrowić, nagle
mówi - a ciało jak działa? wtedy zobaczył je na zewnątrz, to także twoje ciało
(mówią), bo przecież my mamy zewnętrzne i wewnętrzne ciało, wtedy poszło.
Odczyty po podłączeniu:
- mózg działać będzie - 80-90 %
- moc 11-12,5, przez to co się stało, to od 6,5 do 8 to jest już jej, a resztę to
korzystanie z tego podpięcia. Powoli to nadrobi i będzie to jej wartością stałą,
bo do tego dążymy. Dążymy to połączenia i zjednoczenia się z tamtym
światem.
Działanie na dziewczynkę – odczuj tylko (Zbyszek prowadzi) albo ty cała, albo twoja
głowa, bo to jest światło, połączy się z całością. Skoro ty się na poziomach boskich,
duchowych łączysz z całością, to ta dziewczynka jest w tobie też zawarta. Ty robisz
tylko jedna odsłonę – całkowite zdrowie, bo jej obraz i tak już jest w Bogu.
Działanie wymusza naszą obecność (jak nas uczyli), działanie już tam jest, Bóg już to
zrobił, tylko potrzebny jest element, by to zaistniało „to co na górze to i na dole,
to co robimy, jest już zrobione”, bo tam nie ma czasu, to mogło być już
wcześniej, a my później, w tej Rzeczywistości robimy. Przecież Bóg musi chcieć dla
niej jak najlepiej. Ty mówisz, Boże, my byśmy powiedzieli ufam Tobie, a Nasi już
zeszli, a więc nie będzie uzdrowiona cała, a Oni już wiedzą. Odtwarzasz jej
najdoskonalszy obraz i koniec. To już tam jest, nie ma leczenia - jest najdoskonalszy
obraz jej z przestrzenią, z przeznaczeniem, z aktywnymi relacjami, ze wszystkim (jej
całej). Mówiąc o niej, mówimy o niej całej, ciało egzystencjalne, ciało przestrzenne,
zewnętrzno-przestrzenne, jak Bóg odtwarzasz drugiego Boga. Na tym poziomie
słowo się liczy. Skoro tu działamy w cząsteczkach, które są wszędzie, są nami, i
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tym kimś, to Bóg wie o co chodzi. Słowo - my musimy dokonać wyboru, bo to jest
nasz świat, nasza wewnętrzna rzeczywistość. Bóg się budzi w swoim świecie wtedy,
kiedy chce najlepiej dla swoich braci, dzieci, dla całości:
– próg łamania choroby: 0 %,
- skuteczność osiągnięta: 80 % (trzeba powtórzyć ).
W ilu % jest to metoda, którą stosował Jezus (oprócz materializacji):
90-100 %, czyli to jest to, nie ma niczego więcej.
Mówią nam, byśmy uruchomili nasze braterskie stowarzyszenie, wsparli jeden
drugiego, byśmy lepiej żyli i żeby rozpocząć walkę z ciemnością.
Ktoś, kto nie ma w sobie (dążenia do wyrażania się w idei) to i tak niech
działa, sprawia szczęście innym, panuje nad sowim życiem.
Osoba podpięta panowała nad swoim życiem w 30%, teraz wszystko co
zechce jej się stanie, za 3 lata może chodzić po wodzie itd. Góra pomoże, bo to jest
przebudowa. Jak się chce to się wszystko przebudowuje, tylko musi być
ugruntowanie.

Idea

to jest miłość, szczęście, radość, wolność dla drugiego człowieka,
idea, którą, wszystko stworzyło, wyrażenie się w tym, co jest wartością w
Poza-Rzeczywistości, najwyższą wartością.
Bóg powstał z Idei, a Idea z Niego (mówią), jeśli by Go uznać za indywidualne
pasmo, które zaczęło promieniować. Góra odtworzy to też, jak wiedzą, że oprócz
otwartego serca osoba ma przygotowanie (właściwe np. odczyty), są wymogi.
Można sprawdzić w ilu % mamy przygotowanie praktyczne.
Tu nie ma posługi, tu ma być radość z tworzenia.
Wyrażenie się w duchu musi być 100 %.
Skale są potrzebne dla drugiego człowieka, żeby mu potłumaczyć co potrzeba i co i
jak.
Wyrażenie się w idei to obudzenie aktywnych cząstek boskich w sobie.
Kiedy są obudzone cząstki boskie w człowieku nie ma żadnej cząstki energetycznej.
Jak my praktyką uważności utrzymamy pewien stan, a mózg się programuje, to on
nas później zacznie warunkować. Ale jak nie przepracujesz reszty, może cię porwać.
Jak ktoś ma poz. 12 ( na skali duchowej ) to troska, opieka, miłość już lecą.
Skoro masz cząstki (boskie) zmieniasz energetykę.
Ma się zmienić 70 % praw energetycznych.
Za 2-3 spotkania ustalą nam nowy wzorzec energetyczny człowieka tzn. jak
umieścimy go w przestrzeni, w której jesteśmy, a przestrzeń naszej obecności to
teraz 700 km. Odtąd, to ci ludzie, którzy się zgłoszą mogą być leczeni przez nas
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według naszych, nowych, energetycznych zasad. Będzie to nowe, cudowne dla nas
doświadczenie.
Sztuczka dla tych, którzy chcą tutaj mocniej działać. Okazuje się, że filozofia
Dzogczen ujmuje dwie rzeczy Ducha Świętego i Pra-Ojca czyli naszą najwyższą
cząstkę duchową, najwyższą cząstkę w tym świecie, wszystko się zlewa. Mają znak
yin – yang, ale „władowali” polaryzację i się zgubili. Wtedy, kiedy jest polaryzacja,
jest odniesienie tylko do poziomu energetycznego, poziom duchowy jest wyłączony,
dlatego ich znak nie przekracza poziomu 6. Zlali na dodatek te znaki w jeden.
Graficznie pięknie to opracowali, ale jako idea. Ten znak nie jest mocny.
Odpowiednio ustawiając ten znak będziemy mogli przywołać wibrację swojego
prawdziwego imienia, nie usłyszawszy go. Zaczniemy działać swoim imieniem.
Przywołanie naszego imienia (sztuczka dla naszego umysłu):
Rysujemy na kartce kółko z czarnym punkcikiem (Duch Św) i wycinamy je; na
drugiej kartce w kole umieszczamy biały punkcik w środku, resztę zamalowujemy
(PraOjciec), i wycinamy to kółko.
Koła są wielkości Orina, ok. 16 cm średnica.
Na razie zapiszemy energetycznie, natomiast w domu można zrobić dokładnie, bo
będziemy działać nim (czarny papier i wyciąć środek i biały papier, czarny środek –
punkt). Znak yin-yang zakłada wspólną polaryzację na poz. energetycznym. Te
zakładają zjednoczenie istoty ludzkiej z całością, tylko wtedy można imię przybrać.
Jak dobrze wypowiesz swoje imię na poziomie energetycznym, to tutaj dobrze
działa, na poziomie duchowym nie ma dźwięku tylko obraz. Wtedy, gdy widzimy się
jako zwierzę to jest większe działanie, a jak wymówić na poziomie Nienazwanego?
Nie ma nazwy, ale jest powiedzmy: zapis ciebie. Jak byłaś tam zapisana to jest też
moc, jak miałaś królestwo, to są różne, piękne rzeczy tam pouruchamiane.
Zapomniałaś, że jesteś królem, ale jak coś to imię przypomni, to jak będziesz chciał,
to twoje królestwo i te mechanizmy i pomocnicy zrobią to, bo będą wiedzieć, że
jesteś tylko w amoku. I tak wrócisz do królestwa.
To, co jest ważne, to jest tylko i wyłącznie klucz. Odrzuć wszystko, co wiemy
na temat kluczy. My zlewamy się z ODŚw., kiedy wycięte kółka złożymy (plecami do
siebie), damy przyzwolenie na to, by nasze prawdziwe imię się objawiło. Taka
cząstka się objawia tylko w działaniu, tak samo jak i duch, widzimy go tylko w
działaniu.
Jak to otwierasz i chcesz coś zrobić, to tylko pozwól by twoje imię obudziło
całe działanie (cokolwiek chcesz zrobić). Wchodzimy w swoje najwyższe stany, niech
klucz działa, tylko to powiedzieć, bo my nie wiemy jak on działa, powiedzieć o jakie
działanie nam chodzi i nic więcej. Nie działamy, nic my tylko uruchamiamy klucz i
niech nasze imię to zrobi.
Ci, co wiedzą kim się gdzieś tam jest, uruchomią to. To tylko przywołanie
imienia, którego nie znamy. Będziemy obserwować tylko skutki.
Wchodzimy w stan, klucz jest, bo jesteśmy scaleni z całością (kółka składamy
czystymi stronami, trzymamy między dłońmi). Kręcą się jak trzy koła tworzące jedną,
wspólna całość.
Wystarczy wejść w stan, przywołać to imię i ku pamięci tej mocy, którą ma to
imię, tak jakby powiedzieć: jestem ten i ten król albo, to imię jest tego i tego króla i
chcę to i to. To samo imię jest magią, jest obecnością w tamtych wymiarach i to imię
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robi, my nic nie mamy robić (tak, jakby wszyscy pamiętali kim jesteśmy tylko
jesteśmy chwilowo nieobecni, chorzy i to wykonują za nas).
Od razu możemy sprawdzić z jakiego poziomu pochodzi nasze imię i skuteczność
tego na co działaliśmy.
My nie znamy imienia, to tylko symbol. Pozwoliliśmy oszukać swój własny
umysł, kluczem jest opanowanie umysłu, żeby wierzył, że działanie jest możliwe,
dzięki wykorzystaniu świadomości i jaźni, które musza podporządkować umysł, bo
umysł uruchamia drogę do ciała, tam się wszystko robi, bez niego nie ma nic.
Natomiast działaliśmy swoją najwyższą, dostępna dla nas cząstką, totalnym
niedziałaniem. Gdybyśmy się skupiali na tym, moglibyśmy tego w ogóle nie zrobić.
Gdybyśmy się skupiali na tym, moglibyśmy tego w ogóle nie zrobić. A tymczasem
czysta, nieskażona kombinacja, cząstka nasza uruchomiła, słowo ciałem się stało.
Dzięki kluczowi działanie było dużo mocniejsze (20-80 %). Zaufanie, sztuczki dla nas
samych, żeby uruchomić to, co jest.
Należy zrozumieć, że to wszystko, to jest cud nie tylko zawarty w idei, ale to jest cud
panowania nad umysłem, tam jest największa przeszkoda, bo ścieżki są pootwierane.
Rytuały też są na umysł, na podporządkowanie umysłu, zwłaszcza u osób,
które się duchowo nie budzą. Jak działamy cząstkami boskimi, a nasze imię pochodzi
od Boga (różne poziomy), Bóg nadał imię, mówisz i działanie leci, bo tam już ono
jest. Przygotować sobie to (gdy nie wiemy jak…), bo to jest proste i uczciwe. Czy
można to składać w wyobraźni? Ogólnie już mamy imię, chodzi tylko o to, byś już
nawet bez tego mogła korzystać.
Sprawdzić, z jakiego poziomu te kółka promieniują, na skali poziomów na
skali nr 2 od góry, wychodzi, że to co uruchomiliśmy jest od poz. 109-179,
sam ten klucz. To jest najwyższa droga w sobie idąca w następne wymiary.
Tu jest działanie czystą intencją czyli akceptujemy to, co robi Ład Boży.
Zmiany są ugruntowane, co miało zajść w mózgu i ciałach już się dokonało,
działanie już będzie konkretne. Jak będziemy działać, można to odnosić już do
własnej mocy, która jest na zewnątrz, bo to i tak jest moc całości, czyli jak to się już
ugruntowało, ponieważ jesteśmy cząstką całości możesz już, jak ktoś wolałby
patrzeć, jak to na zewnątrz sama moc działa, to też tak może, czyli nagle jest
dowolność w podejściu do tego, byle było działanie.
My jesteśmy tylko elementem działania, a działanie zawiera inicjację, skutek i
ten ktoś, kto w tym uczestniczy ( ten z uszkodzeniem życia czy ciała ) i my. To jeden
proces. Można ustalić wartość % jaka zachodzi w całości.
Tożsamości – fizyczna, energetyczna i duchowa to są parametry, które musza
być przerobione. Tożsamość fizyczna, siłownia, gimnastyka, odczuć, że ciało jest
zdrowe. Energetyczna – musi czuć, że jest odrestaurowany, że potrafi, że jest
cząstką całego tu układu (mamy problem ze sobą, jeśli uważamy się za gorszych,
słabszych ).
Tożsamość duchowa to jest to coś, co musimy przepracować, dzisiaj Oni tę
cząstkę duchową będą łapać na poz. królestwa.
Tożsamość Boska jest najważniejsza, ale tu nic nie wiadomo (na razie).
Przekazy się pozamykały ze wszystkich działach.
To co nam przekazali to jest 40 % wiedzy, która jest potrzebna do tego, by
orientować się w całości, ale 100 % do tego, by móc się odnaleźć w tej niewidocznej
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części (jak zaliczymy te 40 %). Ta niewidoczna część ma ogromne znaczenie dla
uplastycznienia tego wszystkiego, co przenika całe nasze życie, egzystencję. Dzięki
temu Jezus chodził po widzie i materializował.
Popuszczają nam cugli, można będzie swobodniej działać, patrzą co będziemy
robić. Pokazali dwoje ludzi, jeden materializuje tylko kasę i gaśnie, drugi nerki czyli
podpowiadają, że wiele będzie zależeć od intencji. Dają wolność i będą patrzeć, jak
będziemy wchodzić w życie, by móc już coś robić, ma to wpływ na ludzkie ciała, na
egzystencję.
Modlitwa 1 – Pojednanie – skrót
Nastrajają w nas rytm duchowego serca. Uruchomili w nas coś, dzięki czemu
nasze działanie będzie płynąć na tym dźwięku, na fali i będzie doskonalsze, tyczy się
to uzdrawiania i kontaktu z Bogiem czyli pasm pojednaniowych. Powyżej akceptacji
jest stan pojednania, mózg wtedy w pełni pracuje. To, co w tej chwili zrobili, ten
dźwięk uniwersalny, jest jakby możliwością, umiejętnością wejścia we wszystkie
ludzkie energie, łatwiej z tą wibracją będzie nam czynić zmiany.
Stajemy się częścią wyższej inteligencji (IQ rośnie).
Zaczniemy się budzić w wewnętrznej pokorze (jaka jest u niezwichrowanego
dziecka, które nie było poddane praniu mózgu, przez rodzinę i otoczenie).
Sprawdzić jaką mamy inteligencję podczas uzdrawiania, inteligencja naszej
istoty (nie tylko mózgu), patrz łącznie z ciałem.
Będziemy się cofać do Złotej Piaskownicy, tam jest ukryty mechanizm, z którego
korzysta nasze ciało, to zaufało mocy, która jest w nas ukryta.
Uruchomili w nas, we wszystkich cząstkach, w ciele przestrzennym, wewnętrznym i
zewnętrznym wspólny głos, dzięki czemu możemy swoim działaniem docierać
wszędzie i zewsząd ściągać to, co jest potrzebne do tego, by powstał mały cud.
Jak znika myślenie, powstaje jedna struna, działa kosmiczna inteligencja, bo
wszystkie mechanizmy uruchomiono. My mamy wyłączyć inteligencję, a ona się
wyłącza wtedy, gdy jest to wspólne brzmienie i to w czas uruchomili. Nasza
inteligencja zanika lecz przy tym dźwięku korzystamy z mocy ( fantazyjnej ) .
Sprawdzić – jaka inteligencja została obudzona i jak pracuje nam mózg, bo nie ma
IQ na inteligencję twórczą. Będzie niewiele, bo została uruchomiona kreacja. W
kreacji uczestniczymy we wszystkim. Wspólne brzmienie, głos całości, przejście
między wymiarami, to w nas uruchamiają. Budzimy się w naszej, zapomnianej
doskonałości.
Musi być w nas bezwarunkowość, naszym zadaniem jest jak najwięcej wprowadzić
światła, umożliwienie człowiekowi bycie lepszym. Nie ma warunkowości, tworzymy
obraz, jak będzie wspólny dźwięk i jest. Działać szczerze, bez powątpiewania. Dźwięk
uruchomiony i przenika wszystko, on wypływa z nas na zewnątrz i z zewnątrz do nas.
Możesz, robisz, to zostało w nas uruchomione.
Ten dźwięk, brzmienie, to harmonia.
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Trwanie jest potrzebne wszędzie tam, gdzie nie ma ostatecznych rozwiązań.
Kto wam powiedział, że kiedy o czymś myślicie, kiedy do czegoś dążycie, że nie
popełniacie błędów ? Musicie nauczyć się trwania. Wy nazywacie to cierpliwością, ale
cierpliwość odnosicie do stanów energetycznych, kiedy pohamowujecie swoje
działanie, żeby nie narozrabiać. Trwanie nie jest tylko cierpliwością, w przestrzeni
fizyczno-energetycznej, ale w całości. Nauczcie się być, mówią o jestem, bez
istnienia, kiedy się jest duchem, byście odczuli swoje trwanie. Wtedy nie będziecie
popełniać wielu błędów. Dużo więcej błędów popełniacie myśląc o ich
rozwiązaniach, niż gdy zdacie to na moc, (przeniesienie punktu skupienia),
przestajcie wtedy przeszkadzać falom, które od was płyną w przestrzeń. To
przeniesienie się do przyszłości - punkt skupienia jest przygotowaną dla nas iluzją,
to jest podpowiedź co do tego, jak ma wyglądać ruch energii w przestrzeni
(wymuszony wola itd. ) wpływa na rzeczy fizyczne, chcą - ruszam ręką. Zrób to, ale
trwaj, zaufaj swojej mocy. Ten uniwersalny dźwięk (który dziś został uruchomiony)
sprawi, że dużo łatwiej będzie nam panować nad tą rzeczywistością, bo trwając, moc
sama będzie to organizować, bo i tak jest cząstką nas. To jest nasze przestrzenne
ciało (ukryte). Nauczcie się trwać. Nie przejmujcie się tym, co będzie jutro, skoro
wysłaliście sygnał. „Jak zostało uruchomione to leci”. „ Nie przeszkadzajcie mocy”.
W czasie trwania nie ma czasu (energie zawieszone ).
W trwaniu dotknij i powiedz: „całkowite zdrowie” i odejdź.
„Nadzieja jest matką ubogich, ubogich w Duchu. Kiedy Duch wypełnia przestrzeń, a
to co widzisz, to jest obudzenie się w ODŚw., w pełnej kreacji tej Rzeczywistości, to
tu nie możesz być ubogi, tu masz wszystko. Jesteś wtedy najbogatszy, tu są twoje
cele, przygody, to cudowny świat doznań. Nie wolno się nam bać. Tu nie ma nadziei,
ponieważ już jesteś w przestrzeni, tu nie ma nic takiego jak nadzieja. Jesteś tu
obecny w Duchu, Niebo zeszło na Ziemię. Budzą w nas to, co już potrafiliśmy robić w
Poza-Rzści. Ta cząstka w nas została obudzona. Mechanizm został uruchomiony.
Koniec modlitwy
Udział ciała jest bardzo ważny i nie zastanawiać się, bo w ciele jest ukryty
mechanizm i działa. Skoro jest uniwersalny dźwięk, ot niech się staje. To, czego się
uczymy, to też jest pewna forma rytuału, żeby zrobić w sobie wątpliwości (oszukać
umysł) do tego, co potrafimy.
Kiedy czyste są twoje intencje i serce to korzystasz z tego i działasz.
Uzdrawiając człowieka wybieramy ciało fizyczne albo całość.
Działanie na bielactwo - harmonia, wibracja idzie i wraca do zera, tak jakby już nie
potrzeba było mocy. Proces uzdrawiania będzie trwał parę miesięcy.
DNA, mówią, już nie ma znaczenia. Czyli istnieje coś bardziej uniwersalnego,
co jest wszystkiego tworzywem. DNA jest ważne dla ducha, bo jest DNA duchowe.
Boskie DNA nie istnieje, ale istnieje dla nas.
Sprawdzić po działaniu :
w ilu % z Boga skorzystaliśmy ( Jezus 40 % )
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Działanie jest początkiem i końcem, wszystkim.
W stanie boskim, przy akceptacji jest bezwarunkowość, czyste intencje.
Stan akceptacji jest kluczem do boskości.
Artefakty, które mamy są dokładnie takie same jak na poziomach fizycznych.
Poziom, działanie, którego sam nie potrafisz uruchomić, ale dzięki artefaktowi (np.
różdżka) łączysz się z tym, co ktoś inny już zrobił. Tak działają różdżki, to są laleczki
woodu (białe).
Posługujemy się mocą, moc nie ma wiedzy, moc jest wszystkim.
Nasze działanie jest komplementarne, uzdrawiamy wszystko, wyrzynamy
całą przestrzeń, żeby tam biło światełko.
Sprawdzać ludzi, czy są w śnie innych i uwalniać (to opętanie z
poz.duchowego ).
Umiejętności mamy w sobie, a czynienie drugiego człowieka szczęśliwym było
w nas zawsze. Jak brat się gubił, każdy z nas, o ile nie był też pogubiony, mógł to
uruchomić. To jest naturalna zdolność.
Działania, odczytywanie różnych osób:
Choroba płuc – ciężka, poz. kalectwa, stan chorobowy b. poważny na poz. fizycznym
b. małe zmiany – 12-13 %, choroba ma inne źródło, nawiedzenie w organach,
demoniczne nawiedzenie w tych cząstkach, otwarta przestrzeń na tym poziomie.
Uzdrawianie całej istoty. Z choroby nic nie zostanie do 3 tygodni.
Ciężka depresja – choroba związana z wolnym wyborem człowieka, myślenie, sceny z
przeszłości, odtwarzanie siebie samego. Można spróbować to osłabić, by pomóc
człowiekowi.
Modlitwa 2 – scena – Król Niebieski – skrót
Mamy odczuć to, co w nas i tak jest, ten stan.
Platforma w chmurach z dziećmi, te młode dzieci mają moc i wiedzą co mają robić,
mogą tu wyczarować co chcą. Uczą się wierzyć, że potrafią zmieniać, działać, itd.,
uczą się tworzyć w formie zabawy. My też uczymy dzieci przez zabawę, ale nie
uczymy ich unoszenia np. klocków siła woli, nie ma użycia magicznej mocy, która u
dziecka jest aktywna. My programujemy. To jest Królestwo Niebieskie, a tam są
potężni Bogowie, którzy będą tworzyć multiwersa, wszechświaty. Dzieci są jeszcze
niedoskonałe i wiedzą, że nie mogą w pełni działać poza Platformą. Wiedzą co to jest
właściwa postawa. Łączymy się z tymi dziećmi, te dzieci to też my sami.
Stwarzanie to układanie elementów, które już istnieją czyli mają pewne założenia,
relacje z tym światem układu wspólnego, czyli stwarzając zmieniamy to co jest, ale
nie tworzymy czegoś nowego, zestawiamy elementy, które znamy nadając tylko inną
formę.
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Kiedy coś tworzy Bóg, to nagle, powstaje w świadomości wszystkich innych
(jakby dawno istniało). To jest wprowadzenie nowego elementu.
Umysł jest potrzebny jako baza danych, ogarnięcie się w tej przestrzeni. Jaźń,
czysta boska świadomość jest potrzebna do tego, by łapać cały mechanizm wejścia w
tę Rzeczywistość i w niej funkcjonowania (by wiedzieć co to jest, po co tutaj jest, jak
się odnaleźć i czym jest stwarzanie, a czym tworzenie i czym jest odnajdywanie się w
samym sobie, się w Bogu – w Bogu i całości).
Bez współodczuwania, współtworzenia utrzymanie tego stanu nie możliwe. Tu
chodziło o uzmysłowienie nam procesu tworzenia i stwarzania tego, że to w nas
wkodowane jest na poz. raju, czyli stwarzania, przemian i to mamy.
Teraz jesteśmy w raju małymi dziećmi, które tutaj mogą stwarzać czyli
przekształcać wszystko to, co jest. Funkcjonujemy tylko w ogrodach Edenu, w
pałacu. Na zewnątrz jest kraina miodem i mlekiem płynąca i zawdzięcza to twórczej
sile istot, które mieszkają w tym pałacu. W tym zamku nie mieszka się z nadania
tylko umiejętności zmian. To są najczyśćsi duchowo i najlepsi kreatorzy, tu
obowiązuje uczciwość i poprawność , oni wpływają na zmiany w krainie. Mianowanie
tutaj wynika z potężnych zdolności. Te dzieci, które tutaj są, mają więcej w sobie
tych zdolności, wiedza, że wszystko mogą. Jedno z dzieci wkracza w fizyczny świat.
Ono czuje, że jest boskie, jest sobą jak w raju (niezniszczalność, nietykalność,
totalnie samodoskonała istota).
Dziecko idzie, wiele naprawia, uzdrawia, nie zastanawia się nad tym czy to
dobre będzie czy nie, ono posługuje się poprawnością i wie czy coś jest właściwe czy
nie. Dziecko się zmęczyło i wraca do siebie, na platformę. Ale dziecko zaczęło
dorośleć, w sobie.
Dziecko przyjęło postać dorosłego człowieka i znów jest na ziemi.
Jest w życiu dorosłego człowieka, przejęło nad nim kontrolę. Znajduje się w
jakiejś rodzinie, jest ojcem, który jest mądry, ma dojrzałość duchową. To małe
dziecko z góry jest ponad to, co jest potrzebne do tego, by tu być dorosłym, forma
wiedzy, podejścia do wszystkiego itd. Ten ojciec nauczył swoje (ziemskie) dziecko
pewnej możliwości dzięki wykorzystaniu światła. To światło było widzialne
wewnętrznym wzrokiem. On uczy dziecko wpływać na rzeczywistość, pokazuje, że
dziecko może.
Ten Ojciec jest bardzo stary, za nim idzie pochód postaci. Wszyscy byli przez
niego uczeni. Czeka na nich uzbrojone wojsko, a on z tymi biało ubranymi postaciami
unoszą się do góry i znikają, przedostają się do miasta. Ludzie w mieście wiwatują,
witają ich.
Ci, z białego pochodu idą ulicami, dotykają każdego, budzą ich, to jest proces,
który potrwa. Natomiast Ojciec udaje się do zarządzającego miastem, z olbrzyma
znowu staje się małym chłopcem, a zarządzający staje się ciemną, demoniczną
postacią. Jeden z drugim zaczynają grać w warcaby. Rozgrywka tutaj toczy się poza
ludzkim umysłem.
To małe dziecko (w postaci Ojca) sprawiło, że na tej planecie będzie mogło
powstać światełko. Gry nie dokończyli, tu nikt nie wygrywa, przegrywać mogą tylko
ludzie.
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Chłopczyk wrócił na platformę, ale jest już dojrzalszy, bo ma pewne
doświadczenie, od tych, którzy się tu bawią.
Przychodzi ktoś, kto zagada nam w oczy i pyta, czy oni wiedzą, że są
dojrzalsi, czy oni odkryli w sobie to kim są ?
Nasza zabawa ma polegać na tym, byśmy sami, w wewnętrznych scenach,
wchodzili na poz. raju, bo tam jest doskonalenie się. To co jest na poziomie
Królestwa Niebieskiego jest w nas wmontowane, ale trzeba nauczyć się korzystać z
tego na poziomie raju, by móc to wcielić tu, na tym planie materialnym już w nieco
zmienionej formie. Na poziomie raju odczuwamy to w ten sposób; wychodzimy
między ludzi, którzy tam dalej mieszkają, tu jeden o drugim wszystko wie, jeśli chce,
ale ludzie nie czują takiej potrzeby, więc choć przychodzisz, nie czują potrzeby, by
wiedzieć skąd jesteś, czy z sąsiedniej wsi, z miasta czy też z zamku, w którym szkolą
się najbardziej kreatywni. Widzimy np. kogoś z kulejącym koniem, czyli ten ktoś nie
miał takiej mocy by uzdrowić nogę konia. Ty widząc to, od razu machnąłeś ręką i koń
zdrowy. Te czujesz się zadowolony nie ze swego dokonania, tylko, że koń jest
zadowolony, czujesz jego radość. Poza zamkiem nie wszyscy potrafią tak pięknie
działać.
Tu nie istnieje problem intencji, wszystko jest piękną, magiczną, czystą
intencją, pięknym światem. I to, czego się mamy tutaj uczyć, to jest zejście do ludzi
w raju, wejście na tę platformę w Królestwie Niebieskim, by doświadczać tego, jak to
funkcjonuje, a potem będą nas uczyć, w jaki sposób będziemy te zdolności
wykorzystywać w świecie materialnym, ma to zupełnie inny wymiar. Jest to forma
nauki, pozasystemowych zmian itd. Musimy się na tych wszystkich trzech poziomach
odnaleźć. Z jednej strony Królestwo Niebieskie, potężny duch, potężny Bóg-Twórca, z
drugiej strony mamy raj, gdzie obudzony duch potrafi zmieniać tyle, jak jest czysty,
w pełni kreatywny to potrafi pomóc innym. Nie wszyscy w raju sobie radzą tak jak
trzeba, choć nie ma tu wojen, pieniądza, ale nie wszyscy są na tyle doskonali, by
całość modyfikować tak, by była w pełni poprawna. I poziom materialny, byśmy
zobaczyli, ile już potrafimy z siebie tu dać.
Wszystkie te elementy są w nas zawarte.
Podpowiedzieli, jak mamy te lekcje przerobić, jak się w tych pasmach
odnaleźć. Pokazują, że możemy tworzyć, możemy stwarzać i możemy zmieniać
bardzo dużo na poziomie materialnym i dzięki temu odnajdziemy w sobie potrzebę
korzystania z tego mechanizmu, pierwotny cel, który w nas jest, a tym celem jest
Ład Boży, który jest w nas zawarty, nasze powiązanie z Ładem Bożym, bo my
musimy żyć i działać tak, by było jak najwięcej Ładu Bożego czyli światła w każdej
Rzeczywistości, u góry totalna twórczość, magia powstających synów Bożych, a na
tym poziomie budzenie się syna Bożego i wprowadzanie zmian dla całości. Pokazali
nam tylko szkoły, do których mamy wchodzić, obszary, w których mamy doświadczać
cząstek stanów już w nas istniejących, mamy to sobie przypomnieć z jednoczesną
instrukcją, jak każdy z nas będzie to w swoim ziemskim domu, w swoim domu w raju
i w swoim dom w Kr. Niebieskim wykorzystywał na potrzeby Ładu Bożego czyli
całości.
Koniec modlitwy
To była instrukcja jak mamy sami wchodzić w te przestrzenie. To akceptacja tego co
jest na każdym poziomie i odnajdywanie się dla życia, dla działania, dla kreacji.
Kreacja w różnej postaci była na każdym z tych poziomów, a Bóg jest kreacją. Co
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niższy poziom, ma mniejsze możliwości, potrzeba więcej wysiłku, ale cały czas działa.
Nie ma żadnej szansy, żeby wejść w odczucie Boga. To, co nam tu pokazywali, to
odnajdywanie się w Duchu Całości. Poczuliśmy ograniczenia, a nie ograniczenia. To
tak jakbyśmy byli na tyłach wroga i nie jesteśmy tym, kim jesteśmy w sobie, a też
potrafimy sporo zmienić.
Oriny mają poziomy. Są zakodowane w 50 %, a dotychczas były kodowane w
30-40 %. Ludzie ci, którzy mają podpięte Oriny, mogą sami dokodować je, ale muszą
sami wejść w te światy i mogą sprawdzić wtedy, jaka jest moc zawarta w Orinie
odnośnie danego pasma np. na poz. ziemskim ma 80 %, a osoba korzysta z 20 %
czyli już przez Orin wiadomo, ile jest do nadrobienia, na poziomie Raju Królestwa
Niebieskiego.
Jest zakodowany w 100 %, też nic nie potrafi (ta osoba). Czyli trzeba utrzymać
wyższe wibracje, by to się stało. Tylko trzeba obudzić stany, jak się wchodzi do Raju,
do Królestwa Niebieskiego, to jest kodowane, innymi słowy zrobili przejściówkę, żeby
wyciągnąć ludzi w wibracjach.
Pokazali wyraźnie, że my, a te Istoty stamtąd to to samo, tylko przez
zwichrowanie, blokadę, nie potrafimy się jeszcze obudzić. Jak się wejdzie do raju tam
obudzimy Orin, jak do Królestwa Niebieskiego - tam obudzimy, ścieżka się utworzyła.
Samemu wystarczy wejść, to to już podłączone, ale to musi być zapisane w
doświadczeniu.
Podpowiadają, żeby nie latać ze skalami i mówić o swojej cudowności, tylko
wziąć się za robotę, najpierw nad sobą, później uczyć poprawności innych.
Prosta rzecz, a może zmienić cały świat – przeszkoda krążka z ręki na rękę
może być początkiem wszystkiego.
Musimy się wzajemnie wspomóc – też biznesowo.
Jak blisko jesteśmy, by dla ludzi powstał cud, one będą potwierdzeniem
wprowadzania zmian – mamy pow. 80 %.
Istota, która wyraża się w 30 % w Idei tzn., że tam jest troska, opieka i
miłość, to się w całej jej postawie wyraża. Góra będzie wspierać cały czas, bo
człowiek nawet nie będzie wiedział gdzie ta moc działa. Oni sami będą zmieniać,
żeby tylko to się działo. Skoro jesteśmy ich narzędziem, a coś musi powstać, to
powstanie, a nam wytłumaczą co mamy zrobić w powstawaniu tego.
Jak jest energia nie ma Cząstek Boskich aktywnych w działaniu, duch musi być
pełny.
Jak wiemy co to jest, jak się trzeba doskonalić jeśli chce się działać, a dopóki
idea się w człowieku nie wyraża, nie czuje potrzeby działania na rzecz innych.
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Warsztaty Łódź – 14 lipca 2012 roku :
Będziemy wchodzić w jeden bardzo ważny stan, w Akceptację i odczucie, po
stronie Bożej  miłości. U nas się włącza cząstka energetyczna i miłość musi się
kojarzyć z namiętnością, wtedy powstaje „misz-masz”. Wtedy kochanie jest
duchowo-energetyczne. Miłość jest boska, nie korzysta ani z tarcia fizycznego, ani z
energetyki, ani z uniesienia duchowego. Można to wyizolować i być w cudownym
stanie: Dusza, Duch i Ciało są z tego wyłączone. Można to osiągnąć po wejściu w
Akceptację. Ta miłość, to jest cisza i to jest fala nośna  płynie działanie.
Potrzeba jest jednym z głównych elementów, który można w człowieku
rozbudzić, przesterować i program działa: pieniędzy, kochania, doświadczenia czegoś
itd., wtedy „potrzeba” rządzi człowiekiem. By to wyłączyć trzeba działać z poziomu
Nicości.
Dziuple, węzły i inne z poziomu duchowego blokują konkretne pasma - i to
działa o ile człowiek nie w chodzi w Energię Przeciwną. Jak wchodzisz w Energię
Przeciwną to znaczy, że lubisz ten teren i to prawo cię obowiązuje, prawo PTP ma cię
w swoich mackach.
Droga Otwartego Serca działa tylko w PWW i gdy ktoś nad sobą pracuje.
Utrzymanie stanu też jest pracą. Jak ktoś osiągnie jakiś poziom, to utrzymanie go też
jest pracą.
Im jesteśmy wyżej tu, tym bardziej jesteśmy odporni tam. Jak by się
utrzymało już na poziomie kanału (9) to techniki w ogóle zabezpieczają przed
całością tamtej strony.
Czasami w czasie przemiany wpada się w stan energetyczny, wałkują się
myśli, emocje, to koszmar (w porównaniu ze stanem duchowym), a ludzie tak
normalnie żyją i gorzej.
Im wyżej jesteśmy, tym więcej czasu potrzeba byśmy spadli, przy 13 (powyżej
to nawet parę dni będzie nami miotać, nic się w życiu nie ruszy). Jak mamy Moc, Moc
pielęgnuje to i patrzy kiedy się obudzisz, „wyszumisz”. Kontrolujesz to wszystko, nic
od ciebie nie idzie na zewnątrz, to tylko twoje wewnętrzne doświadczenie.
To, co my przerabiamy ostatnio, ten stan obserwacji, kiedy my wyszliśmy w
Poza-Rzeczywistość, to coś fantastycznego, bo dzięki temu można zrozumieć
całokształt tego, co jest w modlitwach warsztatowych, co to znaczy Duszo-Człowiek,
co znaczy jak my schodzimy i się tworzymy, jak prowadzimy tych na dole, te
zbłąkaną dusze, a potem się budzimy tu i wołamy „Ojcze, Pra-Ojcze” i odwrócenie:
„Synu bierz się do roboty, przestań marudzić, przestań krzywdzić itd.”
Musi być cała komunikacja. Ciekawostką jest całkowite zjednoczenie się w
Trzonie Duchowym, wtedy masz jeden poziom. Jesteś. Bez względu na to na jakim
poziomie coś robisz, to jest dokładnie takie samo działanie, podejście do
wszystkiego: „jak u góry tak i na dole”. Wtedy to, do czego dążymy, czyli
odczucie i zewnętrze znika. Natomiast jak przychodzi do działania, to czujesz, że
wszystko to jak duchy, budzi się i robi. Nagle wiesz, po co dana ci została moc, żyje
się w ciszy i spokoju i działania są takie proste. Dopóki tego nie ma, jest napięcie.
Ten poziom obserwacji jest taką specyficzną granicą, która pozwala z poziomu
duchowego zrozumieć jak to wszystko działa i w modlitwach warsztatowych to są
sceny, które tyczą się takich subtelności duchowych. Jak wchodzi się z poziomu
boskiego w stan akceptacji, to tu jest wszystko piękne  nie dlatego, że zostało
stworzone (może to być gniot) tylko, że powstało w kreacji. W Akceptacji czuje się tę
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kreację, wtedy można się posłużyć miłością jako falą nośną, czyli uruchomić aktywnie
Cząstki Boskie (ale nie można mieć już cząstek energetycznych). Jak stajesz się tylko
duchowym, wtedy możesz włączyć albo cząstki boskie albo cząstki energetyczne, jak
są energetyczne nie będzie boskich. Nie kontrolujesz myśli, emocji, nie pojawi się
żadna Cząstka Boska, choć byśmy to uruchomili (wybór). W stanie akceptacji znika
wszystko energetyczne, nie ma napięcia, nie ma wojny energetycznej, jest
podziwianie tego, co inni stworzyli. Kowalski, który spalił ci stodołę, uruchomił piękny
proces kreacji, ale trzeba wychwycić to, co najważniejsze: przyszły Stwórca, który
wzrasta  bo Duch Ludzki też będzie Stwórcą, w tym etapie dzieciństwa trochę
narozrabiał, ale jak uchwycisz, że on, przyszły Bóg zaplanował to wszystko,
uruchomił na wszystkich poziomach, uruchomił kreację. Jak w stanie akceptacji nie
jest włączona emocja - kierowanie się przez myśli - to ty obserwujesz, wyczujesz tę
kreację i jest to OK. (tylko dzwonisz po straż), leci fala miłości. Wtedy aktywne
Cząstki Boskie zaczynają się budzić.
(Patrz Rusinowice 7.07.2012)
Jak działamy w pełnej akceptacji powstaje Słowo. Tutaj Słowo jest ważnym
czynnikiem. Moc jest tak doskonała, bo Cząstki Boże są wszędzie, są podstawą
wszystkiego i tu działanie jest proste, mówisz o co chodzi np.: zdrowa nerka, oczy i
to wszystko.
Nie od razu działanie jest tak skuteczne - jak wszystko to, co w Tobie jest.
Skuteczność, pewność zależy od praktyki. Jak się pojawiają Cząstki Boskie, ciemność
staje się częścią naszej Istoty, tamto prawo staje się częścią naszej Istoty, bo Bóg
stworzył oba prawa, każde jest piękne i doskonałe, tylko zło, które pojawiło się w
jednym i drugim prawie, niszczy to wszystko. Naszym wrogiem, czyli czymś co
musimy zmienić jest tylko zło, wtedy wspierają nas obie strony i działanie jest
silniejsze.
Idea – patrz Warsztaty Katowice
Jak jesteśmy siewcami Idei, jej się sprzedajemy, odnajdujemy ją w sobie, to
musimy zaakceptować wszystko, bo robią to doskonałe Istoty. Pokazują to czasem
na piaskownicy, którą kontroluje Bóg, ona jest dla nas testerem (dziecko buduje
krzywy zamek, ale my się tym zachwycamy, czując tę kreację).
Wchodzenie w akceptację, osoba X:
– odczyt przed wejściem:
Analiza 30 % - jak działa umysł analityczny, męczysz się, cały czas
przejmujemy się tym co było, to nie żyjemy, jesteśmy pół-martwi, umysł
analityczny jest naszą piętą Achillesową.
Umysł praktyczny – 80 %,
Świadomość – 20 %,
Panowanie nad przestrzenią egzystencjalną 20-30 %,
Aktywna zaradność – 3-9 % (przeciętna 4,5 % ),
Inteligencja 100-140 IQ.
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Marzenie jest dostępne każdemu człowiekowi, bo ucisza burzę energetyczną
w sobie stanem duchowym.
Stan Akceptacji – obszar, w którym wszystko w tobie znika. Wszystko to co
jest, jest, nie ty stworzyłeś/łaś. To stan możliwy do utrzymania, nic się nie chce, moc
działa.
Tu ogarnia człowieka (przy wejściu w stan) i ciemność (czyli ciemne wibracje),
w tych ciemnych pasmach przewijają się też jasne, potem się rozłączają. Pojawia się
jasna postać i mówi „patrz córko, to dla ciebie wszystko stworzyłem” i te cząstki lecą
do góry i na dół i zostajesz tylko ty, jest Ojciec i nic więcej. Jest cudowna jedność,
Ojciec i ty, wiesz, że tak naprawdę jesteś tylko ty, bo skoro Ojciec jest i jest teraz w
tobie, jesteś myślami z Nim czy w Nim, usypiasz, bo co masz robić, śpisz. Pewnego
dnia budzisz się, otwierasz oczy, patrzysz spadają liście z drzew itp., Ojciec mówi, to
jest prezent dla ciebie, żeby było nam pięknie, byśmy się bawili, żeby był raj. Na dole
trochę pomieszano, ale to był raj, inne dzieci Boże to pięknie tworzyły, ale na
niższych poziomach coś tam poprzerabiały - nie do końca poprawnie i to funkcjonuje,
ale to są wielkie Istoty, które coś tworzą. Nie odnieść tego do systemu, tego na
ziemi, tylko patrz jak dzieło Boże powinno wyglądać. Zaakceptuj to wszystko, ono ma
prawo być. Powiedz sobie, zgadzam się, by to wszystko było, bo to wszystko ja
tworzyłam i Ojciec tworzył i nasze wspólne Ojcowsko-moje cząstki, to wszystko
zostało stworzone, niech zostanie. Staje się to twoje, nie wyrzucisz tego, to jest
twoje.
Ktoś się bije… mówisz, niech ci ludzie się uspokoją, niech będzie tam cisza.
Pomyśl o kimś: „niech będzie zdrowy” - moc sama wie co znaczy zdrowie (nie
baw się w elementy tego), jak błogosławisz w ten sposób, to cała Istota jest
zmieniana. Co chciałaś/eś dotychczas zrobić  idź i zrób. Potem siedź na środku
(pokazują) największej, najruchliwszej ulicy, niewidoczna, auta nie widzą, ale łukiem
cię omijają, choć kierowcom się wydaje, że przez ciebie przejeżdżają. Siedź i patrz
jakie to piękne.
- KoniecWszystkie parametry wzrosły, uruchomiono Cząstki Boskie. Nie ma potrzeby
wchodzenia w relacje. Nie ma napięcia, nowy stan, cudowny. Potem do akceptacji
doda się miłość i aż się chce tworzyć.
Skoro ja akceptuję, to znaczy w tym stanie, na poziomie Boskim Oni też
akceptują moje działania. Nie ma potrzeby niszczenia, nie ma potrzeby wywoływania
napięcia tylko zmieniam, a że zaakceptowałem/am to co było, to automatycznie jest
akceptowany mój ruch.
Akceptacja na fizycznym poziomie jest podjęciem decyzji.
Jak coś na tym poziomie powstaje, to musi zaistnieć.
Jak się człowiek w trzonie duchowym zjednoczy, zawsze jest czysty.
Na poziomie energetycznym żegnamy się z ciałem czyli instynkty zwierzęce
odciągamy, mamy wyższe wartości, jak się duchowo budzimy widzimy dobro ogólne,
dajemy innym prawo do tego, żeby inni doświadczali tego samego, inaczej patrzyli.
Jak się budzimy w cząstce boskiej czujesz co jest poprawne, nie istnieją stany
energetyczne, pożądanie, głód itp., ale istnieje, jak ty będziesz chcieć.
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„I zaczyna się budzić w Tobie zniechęcenie do tego, co jest niezrozumiałe, na czego
pojmowanie nie masz czasu. Nie możesz sobie, synu, pozwolić na klasyczny błąd
zapominania o tym, że ty nawet myśleć nie musisz, by coś się stało poprawnie, o ile
tylko wynika to z powinności (my czujemy jaka powinna być powinność, kiedy się
oprogramujemy. Powinność to są dary: szczęście, radość i wolność i to samo trzeba
drugim ludziom dać, by mogli iść i walczyć o swoje, zmieniać, by było też im dobrze).
Nie zaprzątaj sobie głowy potrzebą wszystkowidzenia (jak bez myślenia robisz
jest dobrze, myślisz, głupiejesz), bo jest to droga do przemęczenia i egzystencjalnego
samobójstwa (tak żyje człowiek fizyczny, kiedy się budzimy w duchu i z mocy mamy
korzystać, bo ona nas do tego doprowadzi, potrzebny mi angielski, to moc wie o tym
i uczymy się), bądź sobą ot tak zwyczajnie i zwyczajnie prosto postrzegaj świat (w
akceptacji nie myśli się i jest dobrze), a sam odsłoni przed tobą to, co w danej chwili
musisz wiedzieć. Unieść tylko w nim swój cień, swój wzór, a całość tak ujmie
wszystkie ścieżki, wszystkich, by twoje (ścieżki) wynikające z prawa były zawsze
realizowane”.
Jak jesteśmy wspólnie, kanał jest silniejszy i działania mocniejsze. Chodzi też o
kontrolę woli, myśli czyli budzenie prawdziwego człowieka.
Tutaj (w tej grupie) obudzenie Boskiego widzenia, Boskiej Istoty wynosi 3 %,
u normalnego człowieka (–) 70 % czyli zabijanie jednostki boskiej w nim samym
(minus 70 %).
Chrystus to cudowna siła, która nas prowadzi, ale to jest przejściówka.
Kreacja Boska – patrz Katowice 23 czerwiec 2012, fragment przekazu o Idei.
W Akceptacji, harmonia w ciele egzystencjalnym była 200%-towa (w
działaniu). Chodzi o to byśmy nie wchodzili w Akceptację, tylko już nią byli, by był to
nasz naturalny stan. W Akceptacji zmieniać, by wszystkim było dobrze.
Duplikowanie się – powiedzieć sobie, by energia, która jest w tobie,
pomnażała się, jakby kopie siebie i działać (skuteczność działania znacznie wzrosła )
(tyle kopii ile możesz ).
Modlitwa techniczna
Nie budźcie się i nie zasypiajcie. Jeśli jesteśmy nieruchomi, nie dostrzegają nas
siły, które są obecne. Możemy sobie powiedzieć, że znikamy z radarów całości i tak
się stanie, to mechanizm, który jest w nas.
W tym samym miejscu może być kilka Rzeczywistości
Jeśli ludzie zachowują pewną czystość to Jasna Płaszczyzna ich chroni, ale
ludzie tu mieszkający mogą wejść w zło i wtedy to ich obowiązuje, przenika ich
czerń. To jest ciągle wybór.
Wprowadzenie światła na Polskę będzie pomocne, bo negatywne wibracje nie
będą miały już takiego wpływu na ludzi, ale ludzie, którzy wybrali zło będą mieli
wsparcie tamtego świata. Budzący się, zyskają wsparcie z przestrzeni, ciemni będą
wspierać swoich.
Jak uzdrawiamy, działamy to budzimy Dusze w świetle, przypomina ona sobie
czysty świat, od niej zależy co wybierze. Mamy prawo, bo Dusza ludzka pochodzi od
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Boga, obudzić coś, co było rdzenne w tej Istocie, obudzić początek, rdzenną, czystą
matryce stworzenia.
Początek Istoty Ludzkiej zawiera się w idei, w Bogu. To stoi przed obiema
Rzeczywistościami. Człowiek doświadcza cudowności życia w obu prawach, by być
obfitym w bogactwie doświadczeń. Jak wchodzimy w Życie, nadajemy życiu sens, bo
chcemy czegoś doświadczyć, to się uruchamia i życie podnosi się do góry. Samo
życie jest zawsze poprawne, przenika obydwa prawa, jest we wszystkim, w każdym
człowieku, jego marzeniach, dążeniach, w cząstkach fizycznych, energetycznych i
duchowych. Życie zainteresowane jest zmianą, tworzeniem, kreacją, potęga istnienia.
Doświadczenie jest elementem Biblioteki Wiedzy. Przez doświadczenie
możemy odkryć cząstkę Życia w sobie i Życie nas w sobie odkrywa, przez
doświadczenie, które inicjuje.
„Weźcie odczujcie to wszystko, co dotychczas wiedzieliście, bo to spętało
wasze energie i umysł. Otwórzcie się na to, co jest, choć to jest żywe, ale
odczuwajcie życie w tym wszystkim. Jak idzie człowiek, patrzcie na to
ciało jak na coś żywego, auto – ożywiona zabawka itd. To są żywe
elementy”.
Umysł założył, że ciało to my, a to jest zabawka, lalka.
Stajemy się chmurą, jesteśmy Życiem. Życie to tworzenie, to zmiany, to
śmierć i powstanie. Życie to Ocean Ducha Św. Chwycić Życie (kawałek tej chmurki) i
włożyć w uzdrawianego, ma być zdrowy.
Życie to nasze ścieżki losu, przeznaczenie, w majakach, bo jeszcze nie jest
przejawione. Planując te ścieżki, tworzę.
Rozłóż ręce i zechciej, by coś się stało, tu jest Życie, jak to ujrzysz,
tak się stanie. My jesteśmy tym Życiem.
Pokazała się postać, to Anioł naszego przeznaczenia. On czeka na to, co
chcemy, by nam pokazać co możemy dostać.
Przy osiąganiu celów musimy być czyści, jesteśmy w PWW i wtedy tę planetę
wypełni światło PWW.
Tu możemy sprawdzić, czy to, co chcemy, zostanie osiągnięte przy wsparciu
sił, które tworzą tę Rzeczywistość. Jeśli to jest zgodne ze snem Ducha lub snem Ojca
- mówimy o Bogu, to uzyskamy wsparcie. Jeśli w tym wytrwamy, stanie się.
„Pamiętaj, dokonałeś wyboru, na swoich rękach i w swoim sercu
niesiesz dar dla siebie i dla innych: szczęście, radość i wolność. Wszystko co
będziesz tworzyć (np. dom), to po to, by być szczęśliwym i by byli szczęśliwi ci,
którzy cię odwiedzą. To jest miejsce, gdzie będzie prawda tego świata, prawda o
Jezusie Chrystusie, który mógł wszystko i który był Wszystkim. Wy też możecie
wszystko i możecie stać się wszystkim. Wolność, radość i szczęście to jest Idea,
która ten świat stworzyła. Żeby się wyrazić ustanowiła Prawa i jednym z nich jest
Prawo Zmian, by to, co tutaj było zaburzone, odnalazło się. Jak jesteś (bo
dokonałeś wyboru) w PWW, to ono działa. Tylko tu bądź, jeśli wyraziłeś się w Idei,
bo zaczynasz tu istnieć. Ten świat został dla ciebie przygotowany, to twój żywy dom.
Tu wszystko jest takie, jakie jest i przejawi się w tej pobłąkanej Rzeczywistości, gdzie
światło z ciemnością się starło, pomieszało swoje ścieżki. Jak odnajdziesz się tu
będziesz widział tylko światło w ludziach, wszędzie, przyszłość, gdzie wszystko będzie

910

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2012 © www.popko.pl

sprawnie funkcjonować. Zmiana nadejdzie, bo jak się budzisz w tym świecie, zmiany
są automatycznie wprowadzane. To prawo samo działa. Tu istnieje i działa czysty
Ludzki Duch, czyli Ty Sam”
Tworzy się jajo, czujemy zapaść, umieranie. To jest wstępny etap budzenia się
istoty ludzkiej w najwyższym prawie. Jest to prawo darów, jest dla nas, na potrzeby
chwili zlepione z innych praw.
Pomieszały się dwa światy obejmując tych, którzy chcą wzrosnąć i tych, którzy
chcą zabijać. Ci, którzy chcą mieć otwarte serca nie znajdują tych, którzy by im
pomogli wzrosnąć. Ty nie patrz na to, że są dwa światy, tylko na Istoty Ludzkie,
które przyszły z Idei i się pogubiły, ty przynosisz dary dla nich wszystkich.
Dar Zmartwychwstania w Bogu, który zawiera w sobie wszystko pieniądze, zdrowie, nowe uczucia. Jak ludzie przyjmą, zostaną zaspokojeni, wtedy
wybiorą Rzeczywistość tę ze światła.
Wyciągnijcie ręce by otrzymać te dary dla ludzi. „Stańcie się tą Postacią, która
dawała wam te dary na ręce. Obudźcie się w tej Postaci i patrzcie na tych na dole,
którzy mają wyciągnięte ręce. Dajesz im te dary, oni je przyjmują i powstaje malutka
cząsteczka światła.
Dostaliśmy dary, a więc mamy wpływ na cały Ocean Ducha Św. w PWW i
prowadzimy ku światłu, ku zdrowiu innych.
To przesłanie naszego Ducha „zbawiam ode złego, od złego wyboru”.
Pojawia się ręka, która nas gdzieś wciąga. Pojawia się nasza postać z
ostatniego życia (zobaczyć jaką się ma). Jesteśmy na resocjalizacji. Jesteśmy ostatnią
postacią z Rzeczywistości. Dusza ma tu jeszcze dużo do powiedzenia, jest zagubienie
energetyczne. Mówią „Jak chcesz zobaczyć jak jest u Boga, musisz zrezygnować z
Duszy”. Kładziemy się na fotel, wchodzi w nas Dusza, budzi się w naszym ciele.
Usypiamy, będą odtwarzać w nas jakieś DNA o coś jeszcze, o czym nie wiemy, to
pierwotne ciało, które było jeszcze silniejsze niż to fizyczne, ono jakimś kodem się w
nas zawarło, zmieniają nas. Musimy obudzić się w przestrzeni, nie rozumiemy jej i
ona nie może na nas oddziaływać. Jak przestrzeń na nas oddziałuje to
i przez nas oddziaływają (na przestrzeń). Mówią o nas: „Oni nie rozumieją, że są
wszystkim, a wszystko jest nimi, a przestrzeń, ich potrzebuje tak samo jak oni
potrzebują przestrzeni. Odcinają się od niej czując granicę, która istnieje między
nimi, a domem, miedzy nimi, a drzewem, między nimi, a drugim człowiekiem. Dopóki
te granice będą odczuwać, nie będą prawdziwi.”
Pokazują: to nasze ciało miało w poprzednim życiu taką właściwość, ono
wyrzucało jakby macki do wszystkiego, łączyło się z innymi elementami i wtedy
czuliśmy np. ból innego człowieka, pęknięcie domu itp., czuliśmy ludzi,
nieprawidłowości i chcieliśmy właściwie reagować. Życie było dla nas zabawą,
cieszyliśmy się pomagając innym. Teraz dużo w nas lęku, strachu.
Jesteśmy na placu spacerowym dla więźniów. Jeden z więźniów mówi, to jest
okropne pamiętać o tym co było, to ciężar, który może przechwycić i zagubić, trzeba
to wymazać, jest tylko jedna droga, by stąd wyjść. Pokazuje się u góry Postać,
rozświetla ją Stwórczy Krzyż, ma rozłożone ramiona. Więzień uniósł się do góry,
przestrzeń się za ni zamknęła.
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„Nie ma powrotu do domu bez zrozumienia, że to jest jedyne wyjście stąd.
Albo staniesz się boski albo zagłębisz się w zgiełk samego siebie. To, w czym
uczestniczyłeś nie istnieje dla tego, co się budzi, ponieważ Bóg wszystko widzi. Bóg
jest nadzieją dla każdego. Ten świat jest pozbawiony nadziei na zwycięstwo, nadziei
na zmartwychwstanie się snu długowieczności, radości, szczęścia i wolności. Trzeba
przynieść ludziom nadzieję, prawdziwą nadzieję.
Damy wam wielki dar: Błogosławienia w Imię Pańskie, będziecie
nadzieją dla tych, którzy są chorzy i zmaltretowani. Chcemy tylko, byście wiedzieli, że
zmaltretowanie to jest stan, który wypełnia ludzkie serca i ludzkie umysły. W tym
zmaltretowaniu stają się niewolnikami samego siebie. Ból, który się w nich wyraża,
jest tak silny, że podświadomie promieniuje na innych, utrzymując w nich podobny
stan. Tylko nadzieja potrafi usunąć ten stan. Ci, którzy są nadziei pozbawieni,
umierają. Im się wydaje, że żyją, ale to tylko pozory. Żyć może tylko zdrowy, kto wie
jak w swym boskim obudzeniu po wszystko sięgnąć. Dlatego musicie budzić Bogów,
a nie Ducha Ludzkiego. Duch Ludzki jest to tylko stan zapisanych praw. Poznajecie tu
tylko, jacy być powinniście. Kiedy Bóg schodzi w dół, ociera się o ten stan i wie co
jest ważne dla istoty ludzkiej – wolność, radość i szczęście. Wolność w doświadczaniu
życia będąc zdrowym i we wszystko wyposażonym, dzięki czemu może sięgnąć po
dar, po kreację, dzięki której tworzy się warunki, by współbrzmieć z innymi na tej
planecie. Buduje się wtedy domy, które są miejscami radości, wypoczynku, człowiek
wtedy nie jest przepracowany, każdy robi co chce, ale społeczeństwo ma pewne
kryteria, które są odpowiednie, ma się dużo czasu dla siebie, ma się dużo swobody,
jest otwarcie. Pamiętajcie, że tą nadzieją, którą przynosicie, jesteście wy sami. To wy
macie być nadzieją dla innych. Jak chcecie być nadzieją dla innych, powiedzcie, by
tak się światło, a światło was wypełni. Nie możesz być nadzieja dla innych, jeśli nie
wyrazisz zgody na przetwarzanie twoich danych, mówią żartobliwie.
To znaczy, że wszystkie twoje dane, wszystkie cząstki będą od tej chwili także
podległe innym siłom.”Oznacza to także, że trzeba zaufać temu co się będzie działo.
Ta siła będzie mogła nas modyfikować, zmieniać nam ścieżki losu, prowadzić, robić
wszystko, by to czym jesteśmy i chcemy się stać, by ta nadzieja właściwie na innych
działała.
Jeśli ciągle trzyma cię to ziemskie życie, typowe ziemskie cele, nie możesz być
nadzieją dla ludzi, a więc i dla siebie. Zaufaj, że jak obudzisz się jako nadzieja, to
zaakceptujesz Boskie Prawo Zmian, zaakceptujesz nie poziom duchowy i fizyczny,
który powstał w kreacji, ale podstawy, które wszystkim rządzą. Staniesz się wtedy
snem, wielkim kanałem, przez który prawa Boże spłyną na ten świat. Stan się
nadzieją, stań się snem, Bożym prawem, czyli Ideą, a zmartwychwstanie w tym
świecie wszystko to, o co od tysiącleci prosili cierpiący, bo cierpienie przypisało ich do
tej ziemi i nie mogą się z niej wyrwać. Wtedy urodzą się ci, którzy byli szlachetni, a
których złamano. Powstaną, by zrobić to, o czym marzyli (scena ze średniowiecza,
kamieniują osobę, a ona prosi, by mogła się kiedyś narodzić i ten świat zmienić, by
inni nie cierpieli). Wielu ludzi zabito, zniszczono i nie mieli możliwości bycia nadzieją
dla innych, to się teraz robi, powstają z grobu ci, którzy będą zdolni do niesienia
światła.
Jest Nicość, kula falującego światła, w nim postacie, jesteśmy elementami tych
postaci. Głowy postaci większe niż tułów. Tu jest nasz początek. Przenikamy
wszystko sobą, to, co tu siedzi, to nasza moc. Moc jest indywidualna, ale z nami
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sprzęgnięta. Moc to Istota, ale jednocześnie część nas, wpływa w nas. To nie jest
jeszcze obudzone, aktywuje się, spłynęła w tym świetle z góry i do nas przychodzi
(moc). Mówią, że teraz możemy wejść do domu swego, który jest wszystkim i
niczym. Tam gdzie wstępujesz, tam jesteś, poziomy dla ciebie nie istnieją, ponieważ
jesteś we wszystkim zawarty. Przestrzenie dla ciebie nie istnieją, ponieważ są dla
ciebie iluzją. Gdzie otwierasz swoje oko, tam możesz żyć.
Pamiętaj jednak o tym, że zostałeś przysłany po to, by czynić dobro !
Nadzieja, sen długowieczności, zmartwychwstanie zabitych przez ten świat ideałów,
narodziny człowieka, który przejmie władzę nad tą Planetą i nastanie dzień, w którym
osobiście tu Bóg się przejawi.
Logika jest precyzyjnym wiązaniem pewnych elementów i w każdym umyśle
fizycznym, analitycznym, praktycznym, w Świadomości i Jaźni jest zawarta. Sama
logika nie jest czymś niewłaściwym.
W tym stanie uzdrawiamy całość, wprowadzamy zmiany tak, jak życzy sobie ta
moc, do niej należy intuicja, jasnowidzenie. Pozwólmy jej działać, skoro jest taka
doskonała i nie jest spaczona naszymi ludzkimi słabościami.
Jak dotykamy tym światłem, tą mocą człowieka, pozwólmy, by ona zrobiła
to, co wie, że zrobić powinna (dla pewności możemy powiedzieć - zdrowa nerka).
Pozwólmy tej mocy działać na siebie, na bliskich.
- Koniec modlitwy Jest to przejściówka, jakieś połączenie miedzy tą Rzeczywistością, a tamtą,
trwały pomost. Sprawdzić poziom uzdrowienia i ilość Cząstek Boskich w działaniu.
Tu nie chodzi o umiejętność posługiwania się ta mocą, a o odczucie tej mocy. Oprócz
duszy, którą jesteśmy, jest Duch i trzeba się przyzwyczaić do następnego elementu,
który jest cząstką nas – Moc. Odczucie tej mocy sprawi, że skuteczność uzdrawiania
wzrośnie do 100 %. Moc jest przejściówką do odczucia stanu boskości.
Moc jest nami, a my Mocą, my jesteśmy jej elementem w 80 %, a ona naszym
od 0-20 %. Jeśli my będziemy odczuwać się powoli jako moc to znaczy jako siła
działania, która się tu przejawia tworząc ciało i inne rzeczy, żeby idea się
manifestowała.
Odwaga na każdym poziomie inaczej wygląda, na poziomie fizycznym
człowiek jest do zjedzenia, na energetycznym do wykorzystania, na duchowym do
współtworzenia, na boskim do obserwowania zabawy życia.
Moc pochodzi od Boga. Wygląda jak złoty ogień.
Sprawdzać :
- ile programów ma w sobie człowiek,
- ile % obróbki,
- negatywność w %,
- poprawność w %,
- czy nawiedzenie jest, kontrola myśli, wola, zgodność.
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Do działań wstawiamy wszystkie osoby z konkretnego domu.
Sprawdzać:
- ile % choroby zmieni się na stałe ( po 1 działaniu )
- człowieczeństwo na skali dobra
- zgodność w relacjach ( np. rodzinnych )
- przy uzdrawianiu sprawdzać strumień życia i uruchamiać go – w %
- w ilu % jest w śnie innych
- czy może żyć ( jeśli bilans 0)
- szansa, że osoby będą ze sobą %
Mamy być nadzieją i zdrowiem dla innych, wejść w ten stan, w którym
rozdajemy prezenty – zdrowie, szczęście, radość.
Jeżeli mamy zakaz uzdrawiania kogoś, to może chodzić o to, że my nie mamy
mocy, nie umiemy wejść w odpowiedni stan i trzeba popracować nad sobą, obudzić
się bardziej na poziomie ducha czyli pożegnać się z umysłem (są energie, nie ma
Boga ).
Jak działasz na osobę (z którą chcesz być) pozwalasz jej uruchomić wolną
wolę i wtedy może się zdarzyć, że w ogóle nie będzie chciała z tobą być, ale ona się
odnajdzie w swojej mocy, w prawdzie i w szczęściu.
Jest w nas dziwny stan, nie ma napięcia, wszędzie jest nam dobrze, bo
wszędzie jest nasz dom. Nazywamy to tez stanem akceptacji, tylko czasem coś
trzeba zmienić. Nie ma napięcia (w nas), wojny energetycznej, wszystko jest fajne.
Wszystkie Dziuple są już przerobione, są podniesione.
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Wahadełkowanie Łódź – 3 sierpnia 2012
Działanie własnym imieniem duchowym.
W ilu % zostało uruchomione działanie własnym imieniem.
Sprawdzamy:
- 100 % to, co będziesz mógł kiedyś uruchomić
- ile z tego uruchomiłeś działając własnym imieniem - 70 %
Ciągle musisz stosować sztuczkę z okręgami (Duch Św + PraOjciec) do oszukania
umysłu, a to oznacza, że ciągle nie panujesz nad energiami. Kółka te promieniują
139 poziomem.
Imię jest na poziomie fizycznym, energetycznym, duchowym i boskim. W duchu jest
obraz imienia. Dopiero w Bogu ta cząstka imienia jest ważna.
Sprawdzamy:
– jak działasz swoim imieniem, to ile Boga jest w tym imieniu zawarte.
Imię to klucz. Jak powiesz imię, to tak jakby coś uśpionego się wszędzie
budziło, działaj  to poziom Królestwa Niebieskiego, usłyszano twoje
imię, to kim byłeś. Po śmierci się znowu obudzisz, skuteczność 85-100
%. Sprawdź, gdzie jesteś, a zrozumiesz co możesz. Obecność tych istot
czuje się, że zaczęły działać.
Ograniczenia zewnętrzne i wewnętrzne. Wewnętrzne to
nieprzepracowane słabości.
Sprawdzamy:
- Moc i ile z tego mogę wyrazić w działaniu,
- Ile % zrobiono w realizacji misji zrobiono: np. 10 %, ale osoba już
żyje nią w 80 % - to niezłe odnalezienie się w tym, tylko pracować.
- Jaką moc można obudzić teraz z całej (100%-owej).
Akceptacja to stan Boski, nie Duchowy.
Imię to nie Ty, Ty jesteś cząstką tego imienia, nie identyfikować się z nim, bo
narzuca się siebie. Potrzeba wiary, zaufania.
Sprawdzanie poprawności odczytów :
- jak odczytujemy duchowo musimy totalnie kontrolować emocje i
myśli, jak ktoś ma problemy życiowe, otworzyć krąg ognia i wroga
energia nie ma dostępu (fizycznie lub mentalnie).
- ogólnie poprawność odczytu w stosunku do siebie, do innych średnio
(energetycznie nie odczytujemy, tylko duchowo).
Im większa wiedza, tym większa poprawność odczytu.
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Poprawa relacji:
– odczytujemy zgodność w %,
- ile za to odpowiedzialne poszczególne osoby i zewnętrze np. rodzice
- ile % można poprawić tę zgodność samym działaniem/
- w ilu % osoba widzi Rzeczywistość w prawdzie, reszta to iluzja.
- w ilu % osoba jest za to odpowiedzialna. My w ludziach będziemy
tworzyć światło, nie dość, że uzdrawiamy, to jeszcze ideę siejemy.
Zależy nam by życie mieli lepsze. W tym podłączeniu będą
uczestniczyć osoby tylko te, na które Góra wyrazi zgodę, jest
wsparcie, ale i obostrzenia. Tam będzie dodatkowy atak, więc trzeba
się wspierać. Z ataków i tak nic nie zostanie, bo technicznie to będzie
tak dopracowane.
Księga Duszy jest wyczyszczona, za każdym razem kiedy się czyścisz i
osiągasz ten poziom, lub ktoś cię czyści. Jak chwilę pomyślisz „kocham ten świat” nagle pojawia się 100 % światła lub 100 % ciemności przy negatywnych myślach
zostaje natura.
Jak nie jesteś gotów, nie przyjmuj chrztu, bo to śmierć duchowa.
Sprawdzać Księgę Zesłańca (siebie) na poziomie Duszy i całej Istoty, gdzie
byłem/am, gdzie jestem.
Poziom, który osiągnęliśmy na trwałe, gdybyśmy teraz umarli, to rodzimy się
już z tym poziomem.
My cały czas dążymy do Ojca, do PozaRzeczywistości. On też dąży do nas.
Wejdziemy w techniczną modlitwę, będziemy czuć w kręgosłupie, Bóg będzie
umieszczał kod. Nie my do Niego się otwieramy tylko idzie coś stamtąd. Jak
będziemy chcieć działać, wystarczy odczuć, że aktywujesz kod, jakby takie promyki,
jak dziecko rysuje słońce, a promykami i to tak będzie wyglądać, punkt, którego nie
ma i promyki. Tak jakbyś dawał sygnał, że zaczynasz działać i uruchamiasz.

Modlitwa tecniczna – skrót- 1
Jest wiele głosów, z różnych przestrzeni. Jesteśmy obecni wszędzie. Obecni jesteśmy
nie tylko w Duchu, schodzi to na całość, czyli jak będziemy działać, to wszędzie.
„Synu, obecność wskazana jest wszędzie”, nie zrozumiecie tego, co się stanie.
Wychodzą z nas brudy, naleciałości, niewłaściwe postawy, słowa, to, co jest
niechciane, a było nam narzucone. Nie tracimy siebie tylko niewłaściwe
przyzwyczajenia. Zaczynamy czuć siebie fizyczni. Ułożeni jesteśmy w koło nogami do
środka.
Czujemy coś w dole kręgosłupa. Kręgosłup staje się jakby sztuczny, to jest
wzmocnienie duchowo-energetyczne, robią z nas jakby robota energet-duchowego.
Każdy jakby się zwielokrotnia do 7 razy, może chodzi o siedem poziomów głębi. To
będzie dalej lecieć. Przygotowują nas do danego etapu.
- Koniec –
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Wewnętrzne zagęszczenie energetyczne wzrosło o 8 %, duchowe jeden raz,
będzie następować. Typowe ataki już nic nam nie zrobią, są na nas za słabe.
Człowiek kościelny – twardo przyzwyczajony do schematów.

Modlitwa 2
To światełko w krzyżu jest już lekko żółtawe, wędruje, rozszerza się, jakby
fizycznie badało. Znowu leżymy brzuchami, bokami do środka i jakby na linie lekko
nas podnoszą, jakby chcieli postawić do siebie plecami, energie nasze się łączą.
Nasza obecność zawarta jest w przestrzeniach poza i tu „jak byśmy byli
podwójni, jest nawet ciemna strona, nawet tutaj tworzy się nasza przestrzeń i nasze
alter ego. Złota energia po jednej, czarna energia po drugiej stronie, a między nimi
Anioł. Sercem łączymy się w tych przestrzeniach. Zagęszczają nas na poziomie
energii i ducha. Delfiny budzą się (jakby to były uśpione Istoty) teraz, przez to, że my
się budzimy pewne dźwięki idą od nich do naszych mózgów i powoli spływają do
ciała fizycznego, ale do nieznanych elementów ciała fizycznego. Medycyna i my
widzimy ciało fizyczne tylko w pewnym fragmencie, ale jest partia, która jest dla nas
niewidoczna (ciała fizycznego), bo jest rzadsze (jakby przezroczyste, autentyczne
ciało fizyczne). To jest ciało eteryczne, dzięki niemu energia potrafi spływać na ciało
fizyczne. Eter widzimy tylko ektoplazmę. To tak jakby nasz Duch obudził się w eterze.
Do tego potrzebny jest jeszcze „Wiatr Boży” do tego, by coś zostało prowadzone, do
tego by wszystkie te ścieżki zostały prowadzone. Wiatr Boży będzie tu programem, to
jest forma kodowania (będzie tu działać automatycznie). Po tym świat duchowy po
drugiej stronie od razu nas rozpozna.
„Ścieżki idą do góry” – głos. Działają na nas jakby nas na nowo ulepili. To co
zrobili to modyfikacja energetyczna, by to „coś” mogło zajść. Siódmy czakram stał się
nami, jakbyśmy byli jednym ogniskiem, czakramy zlały się w jedno.
To, co w nas jest, zaczęło promieniować na zewnątrz i tam się ukazywać, tam
jakby kodowali wasze imię. To nasze imię będzie cały czas aktywnie obecne, już
jesteśmy kodowani, już jesteśmy wszędzie obecni. W świecie duchowym już wiedzą,
że jesteśmy a jesteśmy wszędzie, na różnych poziomach głębi, tam gdzie trzeba.
Jesteśmy w Prawie (jest ich wiele), zamknęli Księgę Praw.
Energia w kręgosłupie idzie do góry, z kości ogonowej do dołu, potem na
wszystkie strony. Odczuwać obecność, jesteśmy indywidualnością, która jest
wspólnym ciałem (jestem w drzewie, w ścianie), jesteśmy jednym (ze wszystkim).
Mówią, jak jesteś obecny w tym i tamtym, a masz Prawo, skoro to twój dom, i
do niego wszedłeś, to możesz przestawiać meble jak chcesz. A w prawie tym
wolność, szczęście i radość jest wspólna (jak ktoś nie chce, by nerka była
zdrowa, a ty chcesz, to wyrazisz się na wyższym poziomie). Głos sprzeciwu
wynikający z niezrozumienia i błędu energetycznego jest słabszy, nie będzie to
hamować zdrowienia.
Imiona są zapisywane, obecność też jest zapisywana.
Ta ektoplazma wypełnia wszystko, jest wszędzie, to jedno wielkie ciało, jeden
wielki organizm. Jak przemieszczamy się w Oceanie jako iluzja, i tylko machnąć ręką,
żeby ustawić, to co innego.
Wpuszczają coś do Oceanu, co oczyszcza, spada na dno oczyszczając też nas.
Poziomy się w nas podniosły, ale jednocześnie w całości, bo całość trzeba było
zmieniać, byśmy mogli działać.
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Teraz jak uzdrawiasz kogoś, pamiętaj, że to ciało należy do ciebie,
tak samo jak do tego kogoś. Jesteśmy indywidualnościami przy okazji w tym
fragmencie Oceanu Ducha Św. bardziej zakotwionymi.
Tylko bacz co sobą wyrażasz. Z naszych brzuchów coś wypływa,
odparowują, jakby jakąś błędność, coś co zrakowaciało i już jest zbyteczne. Jesteśmy
przez tę wodę czyszczeni.
Budzą się w nas cząstki, które będą chciały być w radości, ale to trzeba odczuć.
Proces czyszczenia, a przez to integracji w nas zachodzi.
-KoniecSprawdzić: czy są aktywne Cząstki Boskie, czy Duch jest w 100 %
obudzony. Moc została dana przez Boga, po to, żeby było dobrze.
Uruchomił wszystko tak, by dziecko to co zechce mogło robić. To jest ta
bosko-kosmiczna technologia. To rokociarstwo? w nas uruchomili.
Obudzenie duchowe jest teraz 80-100%, aktywne cząstki od 1-9.
Podchodzimy do człowieka i mówimy co chcemy, żeby było, to jest
korzyść obustronna, to Współodczuwanie i Współtworzenie, to czyste
intencje. W działaniu odczuć to, co Bóg nam przygotował, że to jest
kosmiczno-boska technologia, niewidzialne, super-malutkie roboty,
zwane Kryształami Życia. Działać też na ścieżki losu.
„Te Cząsteczki Boskie pozwolą ci chodzić w powietrzu, te Cząsteczki
Boskie pozwolą ci oddychać w wodzie, te Cząsteczki Boskie poprowadzą
cię zawsze ku światłu. Jak nie wiesz czy coś jest dobre czy nie, zawierz im,
one pochodzą od Boga i one wiedzą więcej niż Ty, malutki dzieciaczek”.
Dokąd mamy granice poznania i działania to je wykorzystujemy, jak nie,
zdajemy się na nie. Bóg dał nam te cząsteczki, tę moc, tę naszą Matkę, którą jest ten
świat, Wasz Przyjaciel, Opiekun.
Oni pokazują, wszystko to, co jest statyczne, jedne, a my jesteśmy tylko
świadomością, która się przesuwa i korzysta tylko z tych światełek co my. To dojście
do Źródła Życia.
Mamy przynosić szczęście innym, a oni mają się odwdzięczać, bo w
przeciwnym razie, by sobie szkodzili. Wykorzystując kogoś szkodzimy sobie.
Najpierw patrzeć co pokazuje wahadło, dopiero potem interpretacja.
Co niezgodne jest z Wolą Ducha, nie spełni się  nie ten cel.
Imię już zapisali wszędzie, zeszło całkowicie, jest cały czas obecne.
Ogólnie przestrzeń duchowa wzrosła trzykrotnie, przestrzeń fizyczna wzrosła 40 %,
energetyczna dwukrotnie  na razie.
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Warsztaty Rusinowice 11-12 sierpnia 2012 :
Wsparcie idzie do osób, które otwierają się do działania na rzecz innych czyli
czują, że będą z tego mieć przyjemność, to stanie się treścią ich życia. Treść życia
tutaj to jest energia posyłana do innych, to jest kształtowanie świata wedle tego, co
będzie zmieniało innych, a nie nas. Dzisiaj odczytamy jeden parametr mówiący czy
jesteśmy dla ludzi czy ludzie dla nas, by zrozumieć, że jeszcze wielu z nas nie
rozpoczęło żadnej drogi do Boga, ciągle jest egoizm i tzw. biały egoizm i tu właśnie
pierwszym krokiem jest pokochanie siebie, by później pokochać innych i im wybaczyć
(poziom 1-6).
Wielu sprawdza na skali i okazuje się, że światła jest dużo, mroku czasami nie
ma, ciemności mało i człowiek wibruje dużo bardziej pozytywnie niż wibracje
negatywne, które z niego płyną. To nie jest tak, że jak jest 30 % w nas ciemności, a
tego, co jest pozytywne 70 % to, przytłumiło to, co jest negatywne. To mówi wprost,
że te 30 % zła co od nas leci, to nie trafia w próżnię - to istnieje !!
Problemem jest co innego; te 70 % dobra jest przede wszystkim kierowane na
siebie: dbam o swoje rzeczy, moje dziecko jest wyjątkowe itd. i to pochłania te 70%,
a te 30 % leci na zewnątrz do innych. Dotychczas tylko kilkanaście osób miało
światło płynące od nich do innych, a Bóg uruchomił w nas to, co najcenniejsze –
światło dla innych  po to człowiek został stworzony, jako świetlik, w którym inni się
zagrzeją. Chodzi o to, żeby teraz popracować nad sobą i przestawić to światło na
drugą stronę i bardzo szybko zniknie to, co jest złe. Dopiero po pokochaniu i
wybaczeniu drugiemu człowiekowi, można wejść we współodczuwanie i
współtworzenie, a wtedy nie spoczniemy, by innym było dobrze. Wyczyszczenie,
umożliwienie normalnego funkcjonowania i jak są gotowi - podpowiedź, poświęcanie
czasu dla tych, którzy już czują, wiedzą o co chodzi i przychodzą po pomoc.
Jest już parę osób, które wyrażają się w Idei, zaczynają to czuć. Idea jest
czymś, co manifestuje Boga na tej Planecie. Jak się wyraża Ideę co najmniej w 30 %,
Góra automatycznie będzie tworzyła tutaj kanały wokół takich osób, będą się tu
wspierać. Będą to osoby, które będą gwarantowały niezłe utrzymanie swoich
parametrów i pracę nad sobą cały czas i tylko takie osoby są w stanie uchwycić
Strumień Życia, inni nie uchwycą tego. Przy podpięciu, nawet nie mając
przerobionych rzeczy, można skutecznie działać korzystając z mocy, która się
wspólnie uruchamia lub w drugim zapisuje. Kiedy działamy z poziomu Strumienia
Życia, to samo życie już ma zapis wszystkiego co jest, my tylko wprowadzamy kody dlatego jest Macierz. Co by było gdybyśmy dawali kod komuś, kto nie gwarantuje
utrzymania tego kodu do jakichś działań (a kodu się nie odbiera)  na szczęście taki
człowiek w wewnętrznych wyborach słabnie i z tych kodów może nie korzystać, ale
jeśli to zdradzi, to ten kto te kody dał - cierpi. To jest rozbijanie wspólnej energetyki.
Gdyby w kanale 30-sto osobowym była jedna osoba negatywna (czarna
owca), to bardzo namiesza. To są wyższe energie niż te, z którymi stykamy się na
wahadełkowaniach, a tam były zawirowania przez jedną osobę negatywną.
Sprawdzanie paru osób: ciemność, światło, bez szczegółów.
- Osoba 1: ciemność 25 %, światło 75 %, z niej do ludzi nic nie idzie, kieruje
się tylko na siebie.
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Czy to jest egoizm? - Od siebie trzeba zacząć, chcemy zaspokojenia
naszych podstawowych potrzeb, wzrastamy. Dziecko musi dorosnąć do tego, by
nauczyć się posługiwać narzędziami i tymi narzędziami budować nowy świat. Mamy
skrócony okres dorastania, dlatego trzeba się wspierać. Czyli światło idzie na nią, na
osoby, z którymi się styka, na bliskich i jak to zostanie w pełni ugruntowane będzie
mogło to dopiero pójść na zewnątrz, ale teraz nic do nich dobrego nie idzie (u Jezusa
szło 100 % - bo On poznał siebie, zaliczył, scalił się z całością, a więc dbał o resztę).
Nie ma możliwości wyrażenia się w Idei.
Działania przez nas wykonywane nie mogą mieć odwetu, przy uzdrawianiu,
czyszczeniu przestrzeni czy cokolwiek, jak tylko wejdzie się z kanałem, który będzie,
ciemność nie może przeciwdziałać. To zapis, święte, zakodowane. To duże wsparcie.
Teraz po paru działaniach człowiek jest bardzo zmęczony.
- Osoba 2: w 10 % już działa na rzecz innych, wykonana praca i ona tu się
manifestuje i można go już podpinać, on nie myśli już tylko o sobie, ale o
wszystkich.
My jesteśmy takimi „świetlikami” i albo się w prawdzie o sobie obudzimy jak
Jezus, albo nie będzie przyjemności z działania na rzecz innych. Trzeba jednak
wzrosnąć, by to w pełni czuć. Ważne, żeby na początku drogi starać się.
- Osoba 3: ciemności 20 % to widać, że nie ma promieniowania na rzecz
innych. Na skali dobra jest 9 czyli jest OK., ale jeszcze pewne rzeczy nie
przepracowane, nie odczuł tego, że jak serce promieniuje to jest rewelacja.
Aktywność serca 7 % mówi, że już do ludzi leci. Ale postawa jest jeszcze
niewłaściwa.
Mówi się o tym, by wiedzieć co jest z nami i błędów nie popełniać. Na stronie
internetowej nie mogą być ludzie, którzy coś mają nieprzepracowane, bo
wykorzystają to do swoich celów, w rozmowie z ludźmi, w działaniach zawsze będą
akcentować tylko siebie.
Sprawdzać sobie, jak Bóg nas widzi. Duch jest obserwowany tylko poprzez
działanie, dla Boga człowiek, który nie promieniuje, nie jest widoczny.
Człowiek w jaju - duchowe białe jajo - bo najpierw trzeba wzrosnąć w białym jaju.
Jak człowiek upora się z umysłem, obudzi świadomość, wtedy można uruchomić na
zewnątrz znajdująca się Jaźń (gigantyczny mózg, holograficzny i pasmami łączy się z
nami). Jaźń tyczy się Ducha Całości, czyli mówimy o kimś, kto jest w ciałach
duszebnym i fizycznym rozmrożony, więc on czuje to samo w swojej mnogości do tej
mnogości, która jest poza granicami. Tylko w ten sposób można dojść do czystej
świadomości, żeby to odczuć. Modlitwy warsztatowe trzeba przeżyć na swój
indywidualny sposób, to one mają klucz, cały klucz na obudzenie duchowe,
pozostałe modlitwy są formą wiedzy, ta wiedza jest spuentowana w materiale
filmowym czy księdze wzrastających, to jest panowanie nad energiami. Dopóki nie
zapanuje się nad energiami, nad jakimikolwiek negatywnymi, myślami czy emocjami,
ciągle będziemy żyć relacjami z człowiekiem (mowa tu też o systemie), bo nie ma
szansy, by wejść w obszar bezwarunkowości czyli akceptacji. Dzięki Akceptacji
człowiek przyzwyczaja się do najważniejszego stanu duchowego, który jest w nim, a
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że to jest oparte na parametrze Boskim czyli odczucie się jako wielki Stwórca, kiedy
czujemy, że ci wszyscy, którzy przyszli tu pierwsi i coś porobili, nas ubiegli, byli lepsi.
Szanujemy to, nie ma tu wtedy warunkowości, wtedy sytuacje, nawet trudne, mają
inne rozwiązania. Ale nad energiami trzeba pracować. Dopóki jest jakakolwiek
cząstka energetyczna w nas aktywna przeciwko drugiemu człowiekowi, nie obudzi się
Boska.
Nie licytować się między sobą, bo to paradoksalne. Pracować nad własnymi
parametrami, a nie zaglądać w cudze. Wziąć się do roboty, bo po opanowaniu energii
świat wgląda inaczej, dużo lżej się żyje - by lepiej było z nami kierować światełko na
innych, a nie tylko na siebie.
Zostaliśmy stworzeni jako światło dla innych.
Białe, egoistyczne światło jest potrzebne przy wzroście (ale nie przedłużać
tego do końca życia!!). Nasze parametry wynikają z naszego stanu energetycznoduchowego, a nie chwilowych uniesień np w modlitwie (odczytujemy to, co jest, a nie
to co może być). Jak utrzymujemy Moc Duchową i nią się posługujemy, jest inaczej,
życie nam wychodzi, wystarczy zaufać i ona działa.
Samo imię, wykorzystane do działania (Rusinowice 28-29 lipiec 2012 i na
stronie Zbyszka). Zrobienie kółek – to oszukanie umysłu, gdyż umysł gdy widzi coś
materialnego lepiej to chwyta. W naszym przypadku, kiedy jest widzenie po drugiej
stronie już dość otwarte, umysł już się do tego przyzwyczaił, wie, że to też jest
obszar, w którym może nas złamać i nami rządzić. Ten świat już jest zaakceptowany,
więc można stworzyć obraz energetyczny. Tak, że ten poziom, gdy świat
energetyczny jest już w nas pełny, może być przez nas i przez umysł wykorzystany,
ale jak jest, to my możemy już działać energetycznie, ustawiać pewne wzory w
przestrzeniach, robić tam, różne rzeczy i będą one niemal tak skuteczne jak w
przestrzeni fizycznej.
Sprawdzić:
w ilu % wyrażam się w świecie energetycznym, duchowym potem
boskim oraz w Idei.
Chodzi o to, by wiedzieć, znać prawdę o sobie (a nie iluzję). Stoimy przy
Strumieniu Życia, a on się rządzi swoimi prawami, podlega tylko Bogu (nawet
Stwórca z niego korzysta).
Stwórca stwarza czyli wykorzystuje elementy zawarte w Macierzy, to są kody,
programy, DNA też jest programem, ale korzysta ze strumienia życia, który powołał
Bóg-Twórca tej Rzeczywistości, a Idea w tamtej Rzeczywistości. W naszym Prawie
Idea to jest: wolność, szczęście i radość dla drugiego człowieka (drugi
człowiek to też i my).
Ludzie mówią, że kochają innych, ale ograniczają się do rodziny, mówią, że
kochają również zwierzęta również, ale zjadają je (tuczy się je, zabija i męczy).
Z samolotów rozsiewają chemikalia niszczące ludzi. My niedługo zaczniemy
sobie z tym radzić, bo już zaczyna się dematerializacja pewnych cząstek. Już teraz
udaje się niszczyć nanotechnologię (szkodliwą dla człowieka), a to jest związane ze
Strumieniem Życia. Będziemy dziś ćwiczyć ze Strumieniem Życia, to jest jeszcze
poziom, pod który wspólnie się podpinamy: Kod, Strumień Życia, leci.
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Pierwsze działanie swoim imieniem, które mieliśmy, to było uruchomianie
Mocy, której się nie odczuwa. My i tak jesteśmy w Bogu zapisani i to działa. Z
poziomu umysłu to jest nabieranie pewności. Moc działa jak masz pewność, że
działa, na poziomie umysłu, jest wiara, kombinujesz jak go oszukać, żeby nie wierzył
tylko wiedział, że tak jest. Dlatego różne fizyczne i energetyczne artefakty służą po
to, by zapisać to działanie w mózgu czyli, by umysł to w pełni zaakceptował.
Natomiast na poziomie duchowym trzeba nabrać pewności. Pewność, zaufanie –
tego potrzeba.
Przy Strumieniu Życia wchodzi kolejny parametr – Obecność.
Pytanie: gdzie jesteś obecny? To samo tyczy świadomości. Na skalach – sprawdź
gdzie jesteś, a zrozumiesz co możesz (sprawdź gdzie chcesz). Tam gdzie jest
skupiona nasza świadomość, to nasze prawdziwe tu i teraz, tam jest skupiona nasza
obecność. Jak jesteś skupiony na poziomie fizycznym, działa mózg fizyczny (umysł).
Nauka już dawno potwierdziła, że mózg cały czas się rozwija. Dzisiaj na poziomie
fizycznym będziemy mózg zwiększać i jakieś cząsteczki w mózgu energetycznym (co i
jak, info przyjdzie). Pierwszy raz zaczniemy pracę na fizycznością. Udowodniono
naukowo, że mózg zapisuje wszystkie nasze stany, jak żyjesz przeszłością, te cząstki
mózgu się aktywują, jak żyjesz jakąś jedna cząstką i tam jest skupione twoje życie,
to te pozostałe partie mózgu nie funkcjonują, programowanie dzieci na wybrane
przedmioty zamyka człowieka i tylko część mózgu pracuje. U nas włącza się
najpierw Stwórca, włącza się kiedy nikną problemy, kiedy człowiek odcina się
od tego czym żył, kiedy znika ta Rzeczywistość i wchodzimy w tamten świat,
automatycznie jest połączenie między starą, a nową korą, puls, wszystko idzie,
nazwali to mózg (układ) limniczny, tam gdzie są zawarte zapisy (nawet genetyczne) z
poprzednich wcieleń. Jak jesteś zorientowany na jedną sprawę, nie uruchomisz
innych, jak zaczynasz wszystkich kochać, momentami coś tam pobrzmiewa, jak
wchodzisz w radość, jest to energetyka i ona przenika wszystko, aż pewnego razu
wszystkie cząstki w mózgu działają i jest fala, trzeba ją utrzymać przy otwartych
oczach i graniu w piłkę. Paradoks, w który nauka nie może uwierzyć i cały czas mózg
działa w 100 %, i o to chodzi. To jest stan, który doprowadza do oświecenia,
mówimy o człowieku, który jest obecny wszędzie (wtedy), może być duchowy
(pytanie tylko, w którym prawie). U złych ludzi mózg tez pracuje, ale nie ichtylko Istoty Duchowej, która ich urabia. U nas średnio funkcjonuje 30-70 % mózgu,
ma być 100 % wtedy cały czas jest połączenie z całością.
Sama Akceptacja, jak wchodzimy, uruchamia mózg w pełnej sprawności w
70% - dopóki nie ma 100 % człowiek jest w jaju, czyli ciągle jest dla siebie, ale już
są pierwsze jaskółki. Jak wchodzimy w stany obecności cały mózg pracuje, kiedy nie
ma myśli. Najlepiej myślimy wtedy, kiedy nie myślimy. Wtedy nagle pojawiają się
różne inne rzeczy i patrzysz jak to jest, nie ma relacji miedzy tym. Ten sposób
reagowania nie jest czysto ludzki (8, 10, 12 %), bo jesteśmy zaprogramowani. Ten
cały schemat, który nas tworzy powoduje, że człowiek jest odcięty. Natomiast jak się
wchodzi w obecność i stan Akceptacji, gdzie nie ma warunków, widzisz zjawisko,
akceptujesz je w pełni, widzi się zupełnie inne rzeczy, nie ma znaczenia, które
człowiek fizyczny i tamten świat nadał pewnym rzeczom. Znaczenie powoli się traci
nasze i pojawia się co innego, nie widać więzi, ocen, jest co innego, nagle się
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okazuje, że to wszystko zaczyna żyć, pojawia się wtedy kosmiczne serce. Strumień to
jest coś, co jest. Wśród nas nie ma jeszcze pełnego duchowego obudzenia, więc nie
odczujemy Strumienia Życia, a i tak musimy w to wejść, by móc tym działać,
doświadczamy pewnych stanów, choć ubogo, dzięki czemu „załapiemy”, że to jest.
Jak się odczuje, że Strumień Życia jest, a on jest wszystkim, wszystko
napędzone „bateryjką” jest w Strumieniu Życia. Duch Św, który wszystko wypełnia to
są martwe cząstki, dlatego istnienie trzeba nadać, to jest masa plastyczna, z której
się coś układa, strumień życia to ożywia. My musimy z tym wszystkim się odnaleźć,
uchwycić  to można tylko w modlitwie. Sam Strumień jest życiem.
Artefakt można zrobić fizyczny lub energetyczny (do uzdrawiania imieniem),
bo tak samo działa. Z Imienia w pełni może skorzystać ten, kto jest w Całości. Imię
zespala wszystkie Twoje cząstki, to jest niewidoczny dla nas kod. Duch istnieje gdy
działa i to jest jego Imię. Kiedy na poziomie duchowym przywołujemy swoje imię,
to tam są umiejętności z już uruchomionych kiedykolwiek w nas działaniach.
O imieniu na poziomie boskim jeszcze nic nie wiemy.
Obecności uczyli nas w wielkiej piaskownicy jako małe dzieci. To samo dzieje
się tutaj, kiedy jesteśmy dorośli i bawimy się Strumieniem Życia. To ten sam, ale
przelany już tutaj, na tę Rzeczywistość, to wszystko się scala.
Jak coś zakodujemy na określonym poziomie, to na tym poziomie cały czas
działa.
Puls Życia to echo w Strumieniu Życia.
Nie będzie powrotu, czyli powtarzania tego samego na różnych warsztatach,
na każdych co innego, nie ma czasu na powtarzanie. Takie jest przyspieszenie.
Zaczyna się podpięcie pod Całość, nie potrzebujesz tego ogarniać (do Zbyszka). Bez
względu na to jaka będzie historia, zaczniesz poprawnie mówić, czyli o czymkolwiek
chcielibyśmy teraz mówić, wchodzimy w pewien stan i przychodzą info, nie trzeba się
martwić o to, że tego nie będzie. Ale ważne, by stany w sobie zapisać. To, o co my
walczymy, to żebyśmy byli fizyczno-energetyczno-duchowo już właściwie ustawieni,
żeby obecność nasza była już w całości siebie. Jak nie będzie - nie będzie można
przejść na drugą stronę. Poziom 16-18 to magia i tylko jak się utrzymuje cały czas
ten punkt, jest się powiązanym z zewnętrznością, inaczej nie ma tutaj przejściówki.
Imię to składanka dwu rzeczy, umysł już jest pokodowany, więc wystarczy
autentycznym artefaktem się posłużyć:
Pra-Ojciec – czarne z białym punktem w środku
i Duch Św. – biel z czarnym punktem w środku
i to się składa (plecami do siebie) zostawiając przerwę między nimi.
Na poziomie duchowym mamy zwierzę pierwszego i drugiego szeregu i gdy
wchodzimy w to zwierzę, budzi się nasza pierwotna natura (głowa np. wilka, tułów
ręce i nogi człowieka), to są pierwsze rysy naszej mocy, tego kiedy Cząstki Boskie
schodzą i działają poprzez świat duchowy. Nasze Imię też z tego poziomu już
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korzysta. To działanie jest pełne, tzn., że jak się działa swoim własnym Imieniem, to
się wie, że to jest magia, która działa totalnie. Imię, ma sekretną moc.
Jeśli posługujemy się Królewskim Imieniem, to działanie idzie z poziomu
Królestwa Niebieskiego  to gdyby ci, co tam są, nie wykonali tego polecenia, to po
naszej śmierci za to zapłacą. To są nasze własne zakodowane cząstki (i chcą to
zrobić), więc działanie, uzdrawianie idzie w górę (nie kombinować z obrazem), tylko
się mówi. Imię musi mieć pochodzenie Boskie i Duchowe, tam jest tylko zapis.
Kto pracy nie wykona, spadnie i będzie we własnych oczach potępiony.
Nie zadziałało to w PTP, to tu w PWW jest współtworzenie, wolność, szczęście i
radość, miłość jest falą nośną, niezbędna by to działało. Miłość nie jest energetyczna
choć chęć bycia z drugim człowiekiem (nie tylko seks), dajesz drugiemu człowiekowi i
bierzesz to - to jest budzenie się we wszystkich pasmach fizycznych i
energetycznych. Ciało potrafi się wtedy totalnie uzdrowić.
Dopóki nie promieniujemy szczęściem, radością na drugiego człowieka i nie
zmieniamy mu swoją obecnością i w bezwarunkowy sposób życia, to jesteśmy
niewidoczni, egoizm zamknął nas w jaju, ale te kółka dając, jesteśmy obecni poprzez
imię i wtedy nasze działanie jest dużo silniejsze (pytać na ile osób możemy działać).
Nie można odebrać drugiemu człowiekowi lekcji z jego własnego
życia, to jest największe przestępstwo duchowe, zabrać drugiemu
doświadczenie. Przy niskich poziomach energetycznych na odległość można objąć
większą grupę ludzi niż w przypadku wysokich poziomów duchowych, kiedy działanie
jest znacznie mocniejsze, a gdy są obecne fizycznie, można działać na wielu. Ważna
jest obecność tego drugiego człowieka w doświadczeniu z jego Wolną Wolą. Jest,
wybiera, chce i działanie jest silniejsze, musi w tym uczestniczyć (obecność plus
jedno zdjęcie).
Ważne, by wiedzieć kiedy działanie będzie tylko utrwalać człowieka w
egoizmie (uważać na takich - mówią, masz dar to rób, najlepiej za darmo).
Z poziomu Boskiego to są Twoje dzieci, ale na razie to są martwi ludzie, bo niszczą
Jego robotę. Dopiero jak człowiek się budzi i jest Człowiekiem - czyli nie upadłym
Synem Bożym, a Synem Bożym, wtedy jest się elementem Boga i w Nim zawartym,
dopiero wtedy akcentujemy swoją obecność poprzez nasze działanie. Dlatego te
wszystkie światy, które my tworzymy, istnieją w nas, istnieją w tej Rzeczywistości, w
Bogu to nie istnieje. Dla Boga to jest martwa Planeta i trzeba ja obudzić. Natomiast
nie dla Boga-Twórcy, który jest w Złotej kolumnie i nie dla Ducha Całości, Ojca, PraOjca, którym my jesteśmy, jak się obudzimy. Dopiero wtedy jesteśmy obecni w
świecie, w którym jest Bóg, czyli na tej najniższej podstawie. Tam się cały czas
promieniuje tak jak Cząstka Boża, tylko wtedy jest się w Bogu zawartym. Ale to jest
też dla nas czas na wzrastanie, na budzenie się, na coś, co jest naturalnym cyklem.
Dla Boga jest dziecko, jak wyjdzie z łona - czyli duchowego jaja, ale wtedy już
jesteśmy dla Całości, a nie dla siebie, bo całość, a my, to wtedy jedno. Jak inni wyjdą
z tego, nie będzie wojen, bólu, nikt nie podniesie na nikogo ręki.
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Modlitwa techniczna – 1
Nie należy mówić, że jestem zły, że inni są źli, mówimy tylko o pogubieniu w
sobie i w całości. Odnajdujemy drogi do siebie, a potem drogi do Boga, a przez to
odnajdujemy drogi do innych ludzi, tam jest wyrażony szacunek, miłość itd., ale i
mądrość, dzięki której wiemy czy ktoś naszą pomoc przyjmie, albo mu się przysłuży
albo nie (nie rzucać pereł między…).
Wchodzimy w modlitwę – pozwólmy, by się coś stało….
„I nic się nie stanie, jeśli nie zechcecie” (głos) czyli nawet tutaj musi być
kierunek, cel objawiony - coś do czego się dąży.
Podpowiedź, że wszystko co robimy jest ukierunkowane, nawet nasza obecność, jest
ukierunkowana na odnalezienie się w całości i na potrzebie zmian, inaczej by nas nie
było. Dopóki się manifestujemy w działaniu na poziomie fizycznym tzn., że
istniejemy. Kiedy się manifestujemy na poziomie energetycznym, w uczuciach itd., to
tam działamy, na poz. duchowym muszą być czyste działania czyli promieniowanie
stałe, od nas płynące. Jak to będzie pełne i my będziemy doskonali w sobie, we
wzorze fizyczno-energetyczno-duchowym, wtedy włącza się Cząsteczka Boska i
widzisz obraz samego siebie, tym obrazem może być Jezus, inna piękna postać, która
będzie dla nas natchnieniem, promieniuje na nas jako wzór (doskonalsza od nas).
„Dopóki tych cząstek nie widzicie, wiedzcie o jednym: wasze
niezniszczalne Imię po zawsze w Bogu jest i będzie zawarte”. Pytanie tylko
czy ono jest aktywne - to jak z książką, musi chcieć być otworzona. Dlatego mówią,
jest Biała Księga, możecie się do niej dostać, a nie otwieracie jej, albo są puste białe
kartki jak się otwiera. Trzeba do niej zajrzeć z wyższego poziomu albo dostać na
Ławce Zwierzeń zgodę samego Boga do tego, by odsłoniła swoje tajemnice.
Są różne kółka czyli jest więcej artefaktów (z kółek) naszego Imienia czy
budzenia naszego Imienia. Dla nas obecnych tu i teraz na Ziemi te, które zrobiliśmy
są właśnie ta metodą. Jak się ukazuje tu lustro i nic w nim nie widać, to my widzimy
świat wewnętrzny, a nie ten. Tam można zobaczyć organy czy są zdrowe, ludzi jacy
są, ludzi na Planecie Dusz i w Niebie Dusz.
Poprawność naszego fizycznego ciała zawarta jest w DNA, DNA może być w
macierzy, ale jest też przechowywane w instynkcie i to jest dostępne w świecie
mroku, z tego też korzysta Stwórca i siły przebudowujące ten świat, siły natury. We
wszystkich zwierzętach nasz kod też tam jest, kod zdrowia ciała fizycznego. Nasze
ciało korzysta z małej części zapisu DNA. W każdym DNA zwierzęcia zawarty jest
zapis DNA ludzkości i poszczególnego człowieka (DNA ma 5 wymiarów). We
fragmencie ciała zwierzęcego można obudować czysty kod naszego własnego ciała,
ten kod ściągnęli ze swojej bazy danych. Nasze Imię, które będziemy uruchamiać też
z tą baza danych jest związane. Czyli my jak przywołujemy nasze imię, to też naszą
obecność wszędzie, czyli tę zatraconą umiejętność przywracania zdrowia ciału. To
było naszą naturalną zdolnością. Wprowadzamy nowy zapis (z przywołaniem naszego
Imienia ). Bez Strumienia Życia jest to statyczne.
„Strumień Życia jest w was zawarty, jak macie otwarte serce. To co widzimy,
że płynie przez tę przestrzeń, z nas też wypływa. Nie ma znaczenia jak wy to
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umysłem ujmiecie, ważne byście przekonali się, że jesteście elementem większej,
żywej całości. Kiedy uruchomiliście swoje Imię (złożenie dwu krążków pozostawiając
szczelinę) to już po drugiej stronie wiedzą, że Król się budzi, że będzie coś chciał
robić”. To jest automatycznie robione i automatycznie uruchamiany jest też strumień
życia. Jednak my fizyczni potrafimy go przyblokować. Jak pozwolimy, by nasze Imię
przeniknęło tu, nas fizycznych, to my stajemy się tym imieniem.
Moc to jest zabawka dana przez Boga.
W wyższych poziomach my jesteśmy obecni fizycznie tak samo jak tu. Duch, który
istnieje w Poza-Rzeczywistości jest niewidzialny, a w królestwie Niebieskim jest
widzialny. Ciągle w swojej indywidualności poznaje, podróżuje, doświadcza świata.
Nasze imię przypomniało naszym pozostałym cząstkom, że w Królestwie Niebieskim,
jesteśmy obecni, a to oznacza, że tu i teraz, w naszej przestrzeni życiowej możemy
wprowadzać działanie duchowe. Przystępujemy do działania z poziomu Ładu Bożego i
Bożej Sprawiedliwości. Popatrzeć na tego człowieka, machnąć ręką, to wszystko co
tutaj jest, ta moc, która korzysta z potęgi Strumienia Życia za chwilę to wszystko
zrobi. W tej mocy zawarte są już kody, zapisy, radość i szczęście tego drugiego
człowieka. Działamy.
Zgłaszamy swoją obecność: Ojcze, my się budzimy. Robimy to co i tak
potrafiliśmy.
Zastosować sztuczkę z utrzymaniem zapisu, tak jak byśmy na przywitanie podnosili
lewą rękę do góry, tak wewnętrzną częścią tej dłoni dotknąć (jakby) przestrzeni i tak,
jakby to dotknięcie wszystko wypiekło (jak cegłę). To działanie zostało zapisane, by
nie cofnąć tego np. wątpliwością.
Głos: „Oto wy, co powróciliście z martwych. Nie łudźcie się, że będzie
łatwo, że za życia zmienicie ten świat, ale wiedzcie, że wszystko dzięki
temu zostało uruchomione, dzięki temu się stanie (my mamy w tym
udział).”
Zostały poczynione jakieś przygotowania do ułatwienia nasze roboty, będzie to już
powoli szło.
Sprawdzamy: skutki działań
- nasz poziom działań w stosunku do Jezusa - 50 %,
- osiągamy 20 % materializacji, to w jednym działaniu. Układ
nerwowy potrafi stworzyć nowe połączenia w mózgu.
- 30 % mamy dematerializacji (zmniejsza gęstość i dzięki temu
maleje np. guzy, narośle).
Sprawdzamy: ile % choroby zostanie lub zniknie.
Uwaga ! Możemy być przyczyną chorób u innych ludzi. Jak działasz z poziomu
duchowego i utrzymasz coś na poziomie duchowym, to ten obraz, który trzymasz
głowie, jest tym czymś, co będzie odzwierciedlone w drugim człowieku. Przez zapis
sprawiamy, że umysł nie musi wracać, on wie, że to zostało wypieczone. Walczyć o
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pewność. Będąc na tym poziomie mamy nie widzieć u kogoś choroby. To się tyczy
każdej choroby. Dzisiaj będą przerabiać nasz sposób myślenia czy postrzegania,
byśmy to, co najważniejsze utworzyli piękny, czysty wzór naszego działania i
umieścili w Strumieniu Życia. Wtedy to działanie oddajesz Strumieniowi Życia, czysta
wizja, czysty kod, jest tu odtwarzany, koniec. Zapisałeś i wiesz, co na górze
stworzyłeś obraz cieszącego się szczęściem, zdrowiem człowieka, Strumień Życia to
pochłonął.
Przychodzą ciemne pasma, one pomogą nam zrozumieć ten proces.
Pokazują dwa lustra: czarne i białe. Mamy ułatwienie odczytów. Nie ważne jak kto
działał, z jakiego poziomu, patrzymy na efekt tego działania, tego co ma być. Można
ujrzeć ile będzie zdrowia w białym lustrze, a ile zostanie choroby w
czarnym lustrze. Wystarczy teraz pozwolić, by to z Czarnego Lustra przeniknęło do
Białego Lustra i by ta osoba była ujrzana poprawnie. To, co się w Białym Lustrze
zapisze, zostało wypieczone. W tej chwili lustra tworzą się jako artefakty, jest to
forma rytuału, ale dzięki temu nabieramy pewności co do działań, ale te lustra też
działają. To jest dar. Te lustra zostały powołane na nasze potrzeby. To, co zrobimy z
lustra do lustra, to się tu przejawi. To narzędzie dane przez Boga, żeby ułatwić nam
pracę.
Działamy, każdy na swoich, swoim Imieniem…
Pamiętać, że tu chodzi o ciało fizyczne, energetyczne, duchowe, o ścieżki
losu, o ciało przestrzenne i poza, to jest totalne działanie.

Modlitwa techniczna 2 – wchodzimy w lustra :
„Nie jesteś lustrem, ale nim będziesz, odzwierciedli się to, co jest w tobie
zapisane” czyli w lustrze czujemy to, co i tak możemy zrobić. „By coś zaistniało, musi
być ktoś, kto uruchamia działanie i ktoś, kto to działanie odbiera, to działanie jest
tymi dwoma elementami i samym sobą. Jest zmianą, a więc skoro, jest to w nas
zapisane, to co ujrzymy w lustrze jest tylko odbiciem tego co i tak może lub ma się
stać dzięki naszej woli. Teraz patrzymy na swoje jasne lustro, ciemne to choroba, to
co ujrzymy w jasnym, ma być, to się staje. Lustra przed nami. Lustro nic nie odbija,
ale pokaże co ma być, to lustro twojego (naszego) działania czyli lustro twojej
obecności w Bożym świecie cudów czyli cudownych zmian dla naszych, szukających
ratunku braci i sióstr. Mamy swój własny kocioł, zapisane będzie działanie na poz.
Pra-Ojca, co tu ujrzysz, stanie się.
My mamy być życiem i strumieniem życia dla innych.
- Koniec Można do tego podpiąć Lustro Zmian czyli scen żywych (skala 8). Obraz w Czarnym
Lustrze znikł, pojawił się w Białym. Uważać by Lustro Białe nie było obciążone tym
ponownym działaniem (jeśli trzeba coś jeszcze powtórzyć), zrobione jest wszystko,
ale czasem może czegoś brakować.
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Teraz są warsztaty działania. Podstawową rzeczą jest tu zabawa, Szamani też
to robili. Tu korzystamy z podłączenia i uczymy się sztuczek, żeby działać. Modlitwy,
sceny wykorzystuje się do pracy.
Każdy niech sprawdzi:
- w ilu % ma aktywne serce, to co promieniuje, a nie tylko otwarte,
bo będą uruchamiać w nas Strumień Życia, a to oznacza, że będziemy projektorem.
Trafimy do Domu swego. Nie będzie przejścia do Poza-Rzeczywistości, ale
odnajdziemy się w miejscu, kiedy nasz Duch patrzył na tę Rzeczywistość i uzbrojony
w moc schodził. Tylko 1/3 z nas nie utrzyma później tej mocy. Reszta będzie
promieniować strumieniem w 100 %. To jest koniec, to zamknięcie wszystkich
podłączeń pod działanie. Oznacza to, że to, o czym będziemy myśleć, będzie
promieniować. Na razie projektor będzie tak ustawiony, by to promieniowało w
PWW. Jak ktoś nad sobą popracuje i przedostanie się w obszar Boski, będzie mógł
promieniować we wszystkich Rzeczywistościach i wszystkimi prawami, włączy się
tylko kreacja, bo będzie odpowiedzialny, co będzie chciał, stanie się. To się rządzi
innym Prawem, Idea musi być wyrażona. Na tej Planecie musi być spokój.
Znajdziemy się w miejscu, w którym w 100 % będzie wszystko lecieć. Jezus
albo zapisywał (lewa ręka podniesiona) albo miał ręce rozłożone, w okręgu
wszystko się działo. Dziś zaczniemy działać sami tym, co kiedyś schodziło z góry,
uruchamia to w nas, rozkładając ręce działamy. Działamy na wszystko u danego
człowieka, na rodzinę, na przestrzeń, bo Ład Boży działa, Moc Boża działa, by była
tam cisza i przepromieniowanie tej przestrzeni, wszystko to, co można w Duchu
zrobić, a więc nawet to czego nie domyślamy się, że robimy. To co my uruchamiamy,
wiemy tylko o połowie (drugiej połowy nawet nam nie tłumaczą). Boże światło, jak
działa, wie co robi. My tylko możemy sobie sprawdzać, przepromieniowujemy
jako syn Boży, Bożą obecnością drugiego człowieka, potraktować go jako
całość, a więc i przestrzeń jego, ciało egzystencjalne itd. Najpierw jednak idziemy do
Domu Bożego i zobaczymy czy faktycznie to uruchomią.
Dziuple ciekawie działają, one są żywe, to samo zaczęło żyć. Usypia, jak człowiek
wchodzi w kanał (w PTP wszystko przejmuje ciemność), ale wystarczy, że człowiek
tylko wejdzie w EJ, wypadnie z kanału, ona sama się włącza. Są jeszcze różne inne
rzeczy, ale jeszcze nie są sprawdzone. To samo z Orinami. Oriny (te, które
nosimy) mają 30 % cząstek energetycznych, 70 % cząstek duchowych. Niedługo
znikną energetyczne i one będą świecić. To są rzeczy, które były w Domu Bożym
(Orin i Dziupla ). Dodano to, czego dotychczas nie udało się uruchomić. Dostaniemy
to coś, co miało być. Będziemy tylko dotykać i będzie zrobione.
Teraz od nas, od pewności będzie zależeć, ile będzie zrobione.
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Modlitwa o działaniu - skrót
„Jesteście tymi, którzy przyszli zmienić ten świat i nie jest prawdą, żeście się
pogubili. Prawdą jest, że system (nie mówią o ludzkim systemie, mówią o
mechanizmie, który na poziomach energetycznych i duchowych także funkcjonuje,
ten mechanizm został rozregulowany) zrobił z nas kaleki duchowe, energetyczne,
fizyczne, zostaliśmy połamani. Nie dziwcie się więc, że jest wam tak trudno wznieść
się ponad siebie, ponieważ siebie odzyskać nie jesteście w stanie z braku tego co
wam zabrano. Ponieważ pojawił się głos pierwszego, zostaną otwarte wrota.
Zobaczycie tych, którzy wyszli”.
Pokazują piękne, białe z ornamentami drzwi i dwie osoby, one otwierają te
drzwi, pokazuje się Jezus, koło Jezusa białe postacie i my tam jesteśmy (także).
Postacie pochodzą z niewidzialnej krawędzi (jakby przejście między światami ), drzwi
się otworzyły i jest przejście w tę Rzeczywistość, przemieniają się w smugę dymu i
lecą tu, na tę i inne Planety. „To są Synowie Boga”. Mówią : „Jezus naprawdę był
promieniem Boskim, naprawdę Bóg się w Nim, poprzez Niego wyraził. On a Bóg to
było jedno w tym doświadczeniu (które my znamy jako życie Jezusa, jako życie Syna
Bożego). On ma wiele osiągnięć nam znanych, ale ci, co tutaj idą i nurkują w ten
świat, to są tak samo Synowie Boży, jedno ich łączy, jedno światło i jeden Ojciec.
Synowie Boży, bo nas jest dużo, uzbrojeni w Moc, pogodni, zbijają się w
gromadę idą posprzątać, pozmieniać, żeby nie zabijano waszych bliskich czyli tych,
którzy pracują (na podgrodziach). Nie ważne, kiedy załatwią sprawę, w którym
wcieleniu, co i jak, ale wykonują swoje i potem znów wracają na Gród. To samo jest
tutaj, oni wiedzą, że nurkując w tamten świat znajdą się u jakiegoś Stwórcy, wiedzą,
że to chwila roboty i znów będą powracać. Idą coś zmienić. Większość, nie wszyscy,
stąd wystartowała.
Syn Boży niczego nie potrzebuje, bo jest wyposażony we wszystko, co jest
potrzebne do tego, by w danym środowisku posiąść wiedzę, odnaleźć się i mieć
dostępną dla siebie moc potrzebną do wykonania tego zadania.
Podchodzimy do krawędzi w podniosłym nastroju, my z tej Planety
rozpościeramy skrzydła i każdy jest Orłem (to symbol połączenia naszej doskonałości
z tym synostwem - orzeł). My schodząc tu, mieliśmy zawartą w nas Ideę, która,
niestety, powytracała się w nas, zastała nam odebrana, przez to nie potrafiliśmy
poprawnie się w sobie obudzić i żyliśmy jako kto inny. Był w nas uruchomiony tryb
sportowy, a tu nas przetrącono (krótkie nogi nie są do biegania), znieprawiono nas
itp., ograbiono ze wszystkiego co nam miało pomóc w byciu sportowcem i z wiedzy o
tym, jak to miało wyglądać. Powoli wszyscy będziemy wszystko odzyskiwać. Musimy
zacząć dbać o ciała, totalne zdrowiem wydłużanie wzrostu, cofanie zegara
biologicznego. Syn Boży może wszystko, nastawić się na cofanie zegara
biologicznego. Pokazują, że można odmłodnieć, to leży w naszym zasięgu, w to
byliśmy wyposażeni. Wszystkie dary będą odnajdywane.
Pojawia się piękny znak – Orin, wypukły, jak talerz.
Jeden znak w mnogości… o! się kręci… to żyje. To jakaś forma artefaktu, łączy się z
całością, jest tam moc niesamowita. My wszyscy będziemy mieć to samo budzone. Z
tego będzie od nas wszystko szło. Orin wgryza się w pierś (między plecami, a klatką
piersiową, w punkcie centralnym jest Orin), ten nasz i on ogniskuje światła, które
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płyną z zewnątrz do przodu, z tyłu, z góry, z dołu, ogniskują się w nim jak w
soczewce, to wybrzuszenie na zewnątrz sprawia, że te promienie biją na zewnątrz
koliście. Coś się uruchamia dzięki temu Orinowi. To jest święty znak pojednania z
Bogiem, z Bogiem w drugim człowieku. To co się dzieje, umożliwia nam wejście w
drugiego człowieka, a że cały świat to drugi człowiek łącznie z jego kreacją,
twórczością, to mamy tu wejście.
Jest jeszcze inny znak i działa, to nas zagęszcza i zaczyna się w nas odzywać
jakaś prymitywna natura. Forma naszego zwierzęcia, która wykorzystujemy do
uzdrawiania, to jest zapora dla zła. To co jest przeciwne Ładowi Bożemu jest przez tę
budzoną w nas postać pierwotną (zwierzę) zbroją na zło i my w starciach z
ciemnością jesteśmy potężni. Natomiast ta druga w nas postać, ta świecąca, to jest
budzący się Syn Boży, przypomnienie tego kim się jest i skąd się pochodzi. Dom Boży
poza nami, każdy niech sobie przypomni, na swój sposób, jak wchodził w te
przestrzenie, a schodził z promieniującym sercem. Pozwólmy na to, by obudziła się w
nas energetyka Syna Bożego, niech to, co nam przynależne, budzi się w całym
majestacie (nieważne kiedy). Niech będzie odzyskiwane to, co nam zabrano.
Ten piękny talizman promieniując, działa samoistnie, staje się duży, obejmuje
nas, stajemy się półkulami, to przed nami rośnie, to tworzy albo my tworzymy coś w
rodzaju kuli, jakby cała Planeta była tą kulą. My, mali Synowie Boży będziemy nieść
światło, światłem promieniując, kula otacza nas. Otwierają na we wszystkich
poziomach na poziomie ducha. Nasza obecność będzie tutaj w całości
zaakcentowana. My będziemy odbiciem tego, co ma się tutaj stać. Sami stajemy się
elementem Góry, sami jesteśmy elementem tej mocy, sami jesteśmy ta górą, te
mocą, w działaniu i to my teraz mówimy co ma iść, kreacja Syna Bożego.
Po Bożemu musimy patrzeć na świat, po Bożemu musimy postrzegać drugiego
człowieka, tego się musimy nauczyć.
„Moc została uruchomiona (mówią) i się teraz będzie sycić.”
Jesteśmy teraz aktywną cząstką strumienia życia, a więc tylko powiedzieć o co
chodzi i cząsteczki strumienia życia, nasze w nim zawarte, od razu to robią, tylko
dotykamy i mówimy co ma być (szczęśliwy, obudzony, uzdrowiony).
Jesteśmy budzącymi się braćmi tych, którzy w cierpieniu przyjdą do nas,
działajmy tym światłem w nas ku szczęściu i radości. Dzięki temu działaniu Bóg nas
wreszcie widzi. Oto dzień Boże, w którym się odnalazły, zmieniły i informują swoim
działaniem Ojca, że wszystko się zaczęło, zgodnie z Jego planem.
Głos siły PBZ: „ Ja was prowadzę i prowadzić będę.”
Jesteśmy w tej mocy, moc przenika wszystko, wszystko jest tu, Boże światło,
jesteśmy jego elementem. Strumień Życia z nas płynący umożliwia nam zmiany. My
sami, nasza obecność jest utrzymaniem procesu, który zachodzi (np. przy
uzdrawianiu) ponieważ to co chcemy, by się stało, musi się stać. To już jest w nas
zawarte, nie możemy o tym myśleć.
- Koniec modlitwy –
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Od samej myśli zależy zakres działania: 100 % albo 50 % czyli to, czym
promieniujemy, to osiągamy oraz bezwarunkowość - gdy w bezwarunkowości i w
pełnej Akceptacji wszystkich i wszystkiego, chce tylko coś zmienić  ale w Ładzie
Bożym, Synowi Bożemu jest to dostępne.
Jak jesteś totalnie pewny, pójdziesz po wodzie. My się uczymy pewności. Jak
działasz duchowo, nie musisz posługiwać się obrazem, by powiedzieć o co chodzi,
słowo wystarczy.
Osoba niska, była karłowata w poprzednim życiu. Matka jej w ciąży, przez
swoje wibracje, w dziecku odtworzyła coś z poprzedniego wcielenia, powstał trup
czyli echo tego, kim się było (np. przez lęk), silna pamięć emocjonalna związana z
tymi przeżyciami zastosowała kod. Trzeba tutaj wypisać wszystko z rejestru (zbadać
poziom), to są rejestry duchowe, dopiero teraz mamy do nich dostęp.
Ład Boży to zapis tego, jak coś powinno wyglądać.
Strumień życia wie o co chodzi, bo ma zapisy. Chmura jak przepływająca
rzeka, człowieka rozmywa. Nie przedłużać działania.
Mamy zacząć eksperymentować z ciałami, wydłużać nogi itd.
Problem z ciążą – scena: kobieta chce dziecko mieć, a ktoś z naszych (u Góry)
zabiera jej to dziecko, jakby Góra nie zgadzała się na to dziecko. Poprosić Górę, by
jej umożliwili urodzenie tego dziecka. Blokada z poziomu duchowego. Zapytać Górę o
termin, kiedy wyrażą zgodę, żeby zaszła w ciążę, ujrzeć ja z dzieckiem.
Działając, odczuć, że przestrzeń, w której ty działasz, to Ty
Przy Alzheimerze: zostawić tam cząstkę mocy, która będzie cały czas
działać (to choroba gorsza od raka).
Teraz, co musimy zrobić to integracja całej naszej istoty. Ludzie to mają do
siebie, że to, co jest brzydkie, ukrywają albo odrzucają, mistrzami są kobiety i
łysiejący mężczyźni. Nie ma tożsamości fizycznej, energetycznej lub to nadrabia się
(silikony). Kiedy zrobi się to w świecie wewnętrznym, poczuje się, że jest wszystko
piękne, to okazuje się, że nie trzeba sztuczności. Problem polega na tym, że to
upośledzone widzenie samego siebie nie koniecznie się w tym życiu zaczyna. Istnieje
określenie „obciążenie karmiczne” i większość była w poprzednich wcieleniach i
taką wewnętrzna postawa na nas rzutuje. To, co mamy teraz zrobić, to się
odprogramować. Jak zaczęła się rozmowa z ciałem, ono chudnie, zdrowiejemy,
wszystko wraca do normy przez to autentycznie tożsamość fizyczna i energetyczna
znacznie się poprawi.
Czarna Wieża jest podstawą wszelkich zmian. Zintegrować trzeba
wszystko cośmy dostali. Zbudowaliśmy fałszywy wizerunek, trzeba go tylko poprawić.
Jak człowiek odrzuca pewne części, to te zapisy czy fragmenty zapisów naszych
genetycznych historii tracą się. Doświadczenia naszych poprzednich wcieleń, ale też
całego rodzaju ludzkiego są w nas zawarte. Góra mówi, DNA duchowe, kiedy tam
wchodzisz masz dostęp doświadczeń innych ludzi, tylko księgę trzeba otworzyć, to
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jest w DNA. Księga naszego życia jest w naszym polu energetycznym, to
zapis każdej myśli, słowa, czynu. To co jest w DNA, nasza czarna skrzynka silnie
rzutuje na pewne nasze organy i to jest zapis podświadomy, nie zdajemy sobie z
tego sprawy, ale pewne nasze zachowania czy symptomy widoczne w ciele fizycznym
są niewłaściwe ze względu na niewłaściwą postawę w tym i w poprzednich
wcieleniach, czasem nawet nie naszych. Przez integrację, kiedy to wszystko
ściągamy, bo niektóre rzeczy są odrzucane, doprowadzamy do stanu pełnego
przepływu energii. Jak nam się uda uruchomić w Czarnej Wieży całkowitą zborność,
ciało, cała nasza istota zaczyna poprawnie przetwarzać energie, dopiero można coś
zmienić. My nie do końca zdajemy sobie sprawę z istnienia pewnych cząstek
zwłaszcza tych fragmentów duchowych, ale ten proces uruchomiony w Czarnej Wieży
ściąga to wszystko. Każdy na swój sposób musi wejść w stan, w którym nie będzie
się bał zderzyć z samym sobą, czyli z tym wszystkim co kiedykolwiek było w nas
zapisane. Jak się człowiek nie będzie bał, ściągnie to i wtedy energetyka pięknie
działa, bez względu na to co się dzieje, rośnie odwaga i inne rzeczy. Dopiero potem
można wchodzić do Białej Wieży, gdzie my wzrastamy, gdzie stykamy się z
Bogiem, gdzie idziemy tą drogą ku górze. Nasza energetyka nie ściąga nas w dół.
Część chorób też jest tam zawarta, ale jeśli to Księga Cieni to kasujemy, natomiast
DNA już potrafimy zmieniać, byle mieć dostęp, bo jak coś odrzuciłeś i do tego
dostępu nie masz, to jest problem. My tylko uruchamiamy mechanizm, dzięki
któremu ściągamy wiedzę z góry odnośnie danej sytuacji, żeby się w niej odnaleźć.
Dopiero jak człowiek jest zintegrowany może podjąć pracę nad sobą, dzięki temu
uruchomi się kreacja, by to do czego dążymy się stało. Efektem tego jest zapis w
kreacji. To jest to, co musimy zacząć w życiu robić, bo to się musi manifestować. To,
co my robimy, to, co się będzie działo, to należy do nas, to jest nasza cząstka (jak
zbudujesz sobie dom – jest twój), wszystko to, co robimy jest częścią nas. Ducha nie
widać tylko jego działanie i tylko wtedy Duch jest żywy, mówią, że ludzie na tej
Planecie są martwi).
Sprawdzić:
w ilu % jesteśmy żywi, a w ilu martwi,
mówimy o poziomie duchowym (nie fizycznym, bo tu organizm żyje i my sądzimy, że
żyjemy, a żyje ciało). My żyjemy poprzez to, co pozytywnie robimy, bo to inaczej
liczy się dla Boga (a nie to negatywne). Tu nie ma znaczenia czy jesteśmy dla ludzi
czy dla siebie, byle był piękny zapis. Natomiast, gdy chodzi o kreację, to jest totalne
współtworzenie, musimy dać świadectwo tego, żeśmy współuczestniczyli w tym
zejściu. Żeby to osiągnąć, trzeba być pracowitym, odważnym. Miłość, przyjaźń,
namiętność, to stany, które musimy osiągnąć, żeby radość albo stany duchowe
odczuwać, dzięki czemu chce się działać. Czyli budujemy siebie od wewnątrz, żeby
nam się chciało żyć i dzięki temu budujemy siebie na zewnątrz czyli tworzymy kreacje
przez to, że się nie lękamy i czujemy co jest poprawne. Moc do tego tutaj nam służy.
Jesteśmy po to, by dać świadectwo naszej obecności na tej Planecie i w tym życiu to
jest najważniejsze. To, co jest istotne, to odnalezienie swojej pierwotnej drogi. Syn
Boży to nie jest pierwotna droga, bo syn Boży, czy dziecko Boże to jest Istota
Wzrastająca. Część osób tutaj nie jest Synami Bożymi, czyli jest pewnymi
cząsteczkami Ojca, który tutaj schodził, żeby dokonać pewnych zmian, ale najpierw
trzeba się obudzić – Człowiek poprawny, Dusza poprawna, Duch poprawny. Kiedy
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jest Człowiek prawdziwy, to wtedy się dopiero ujawnia Syn Boży i dopiero później
Cząstka Boska może być aktywna. Trzeba raz na zawsze pożegnać się z cząsteczkami
energetycznymi, ale to inny dział historii, to są modlitwy mówiące o pokochaniu, o
współtworzeniu itd. czyli o tym jak przetwarzamy w nas energię, jakie są w nas stany
energetyczno-duchowe czyli cała nasza podstawa. Natomiast w tej chwili, kiedy
będziemy budować siebie, odwagę i inne, mówimy o tym jaka jest nasza postawa
potrzebna do tego, by tworzyć nową Rzeczywistość, a nie przetwarzać energię.
Odwaga, lęk to stany duchowe, pracowitość też. Pasożytnictwo to typowe
ludzkie błądzenie. Oszukujesz jak nie jesteś pracowity, wtedy powoli się pogrążasz.
Po zintegrowaniu się musimy zdobyć odwagę, stać się Bogami we własnej przestrzeni
(jak to Góra ujmuje). Bóg to jest Istota, która nie potrzebuje drugiego człowieka do
działania, natomiast potrzebuje drugiego Boga do współtworzenia, dlatego
pracujemy nad sobą, by przy okazji Boga w drugim człowieku ujrzeć, jak jest jeszcze
błądzący, to trudno, staramy się z nim coś wytworzyć. Metoda wchodzenia w
modlitwo-sceny będziemy wchodzić w pokochanie (rozwijać ), w tę pierwsza formułę
i to co jest związane z modlitwami warsztatowymi. Bez przeżycia, a to jest tylko
podstawa, tego co jest w modlitwach warsztatowych, nie będziemy w stanie obudzić
się w Duchu, tam są ukryte wartości. Jak się w tych modlitwach uczestniczy, nie tylko
odsłuchuje, bo to jest tylko pełne podpięcie pod moc, my jesteśmy podłączeni pod
pewną wibrację, np. ktoś przyszedł pierwszy raz, ale teraz udało nam się wejść w
taką wibrację, więc ta osoba, jak będzie uczestniczyć w tej modlitwie, mowa tylko o
warsztatowych, to przeżyje to samo. To musi być prawdziwe uczestnictwo i musi być
zapis (musi być prawdziwe wejście w te sytuacje ). Oni tam pokazują pewne światy,
które funkcjonują na zasadach bardziej emocjonalnych u nas, ale jak w to
wejdziemy, to człowiek tego nie zapomina, zapamiętuje ten mechanizm. Postawa
może być niewłaściwa, ale czuje się. Po wyjściu z modlitwy postawa może być
jeszcze nie właściwa, ale wiemy o co tu chodzi. Przez nadrobienie tego człowiek się
powoli buduje, dlatego najpierw jest odnalezienie się, potem jest wprowadzanie
jakichś zmian, żeby coś umożliwić i budowanie siebie. Programowanie umysłu itd.
robimy sami w domu, bo było wiele razy tłumaczone, ale u nas cały czas działa
umysł, dlatego przypomnieć należy, że bez zapanowania nad energiami nie ma drogi
do Boga. Jak mówimy o Bogu, to mówimy o nas, to są nasze wewnętrzne drogi, czyli
na im głębszym poziomie się budzimy, tym wyraźniej odkrywamy to, co jest w tej
chwili przed nami ukryte, ale co nas łączyło z innymi istotami na tym poziomie,
łącznie ze stronami, z naszą wiedzą itd., choć teraz tylko wybiórczo z tego
korzystamy. Tymczasem niektóre osoby nie przepracowują siebie na podstawowym
poziomie, nie ma kochania, nie ma wybaczenia. Cały czas jest użeranie się z ludźmi,
człowiek stanowi zagrożenie, lęki i inne, działa umysł fizyczny, a to instynkt (instynkt
służy do przetrwania)
My musimy się odprogramować. Nie ma i nie może wyjść z programów
nas ograniczających jeśli nie stworzy się nowej Rzeczywistości. Nie można wyjść z
programów nas ograniczających jeśli nie stworzy się nowej
Rzeczywistości. Jak trzyma nas stara Rzeczywistość z tymi niskimi wibracjami, to
od razu na poziomie tych niskich wibracji, włącza się w nas, czyli żyje w nas to, co
było przez nas przeżyte na tym poziomie. Potrzeba czasu, by wskoczyć na inny
poziom wibracji, by nie to się przypominało, tylko to, co było zapisane. Niestety
bardzo często jest tak, że zapisy pięknych scen, wysokich wibracji są słabo widoczne
i włącza się wszystko to, co było. Bo brak zapisu fajnych scen (są tacy ludzie, którzy
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nie mają ilościowego zapisu takich informacji), wtedy włącza się negatywizm.
Dlatego mówią, trzeba to zbudować, czyli trzeba marzyć, w marzeniach tworzyć
piękny świat i tym żyć. Wystarczy być w takiej sytuacji jeden dzień, a na drugi
dzień już można dokonać wyboru, mamy zapis tego cośmy wczoraj w magicznym
świecie robili (podróże, elfy, prezenty) i już możemy utrzymać te wibracje. Trzeba
zbudować nowe i wtedy będziemy utrzymywać umysł praktyczny i świadomość.
Ludzie tego nie stosują. Nie ustawiają tak rzeczywistości, by im się udało. Jak nie ma
gdzie uciec myślą, to wracamy do tego co było. To jest wspólne połączenie. Wibracja
negatywna uruchomi negatywne sceny. Jak patrzy na negatywne sceny to uruchomią
negatywne wibracje, bo powiązane ze sobą. Sceny od pokochania do współtworzenia
uczą nas niewchodzenia w relacje z drugim człowiekiem: czyli kochamy wszystko,
jesteśmy do wszystkiego fajnie nastawieni, ale nas drugi człowiek nie ruszy. Bronić
się trzeba, ale jest to zupełnie inne patrzenie. Wtedy się włącza dystans. Ale zacząć
od tego, by mieć zapisane pozytywne sceny i moc się do nich zawsze odwołać. Jak
jest strach (strach jest duchowy) to przenika całą istotę, wtedy jest niska wibracja,
ukazują się niewłaściwe sceny. Tworzą się nawyki w myśleniu, w postawie, to nie
jesteśmy my. Kiedy zaczynamy pracę nad sobą, ta wieloetapową, budujemy piękna
przeszłość (tego luzaka) i mamy punkt zaczepienia, kolejny etap – przerobimy pewne
rzeczy, żeby już kochać ludzi, by nam nie mogli na odcisk nadepnąć i wtedy się
spokojnie żyje, i trzeci – budujemy moc (najważniejszy), świadomość jest włączona,
nie włączają się pasma kiedy umysł zaczyna działać. Z ludźmi, którzy się
przyzwyczaili do dręczenia innych nie wygramy, człowiek odważny z włączona
świadomością, zawsze właściwie się odnajdzie w każdej sytuacji. Świadomość to jest
droga do Boga. Musimy się zbudować, a życie będzie inne, ale wtedy też wkroczymy
na swoją ścieżkę rozwoju. Zaczniemy kreować całą swoją Rzeczywistość. Będziemy
szczęśliwi robiąc to, co możemy. Świadomość, kreacja, zapis, początek tego, co ma
być  tylko sprawdzić czy to jest w śnie Ojca, czy to jest naszą misją. Czyli
zaczynamy budowę siebie, będzie na to szereg modlitw. Nie będzie tych samych
modlitw z każdymi grupami, bo ma być szybko zrobione, zestaw, by załapać, jak się
to wszystko buduje, wtedy zaczyna się budowanie siebie.
Bez względu na to, co się dzieje musimy zapisać mózg nowym
doświadczeniem.
Jak wchodzi się do głowy, całość tylko się przerabia (inaczej brak czasu na
wszystko), a doświadczenie jest takie samo. Trzeba jednak dać się prowadzić
Opiekunowi i przewodnikom. To są konkretne programy, które wyłapują nasze stany
i one włączają nowe sceny jak pewne wibracje są w nas zapisane.

Modlitwa – odbudowa - skrót
Zapadamy się w siebie, ciało przejmuje nad sobą kontrolę, my wznosimy się do góry
i przyglądamy się temu, cośmy w życiu zrobili, przypomina to nasze rozpamiętywanie
wczorajszego dnia, przyglądanie się swojej niewłaściwej postawie. To spojrzenie w
tył na całość naszego dotychczasowego życia. Zrobiliśmy niewiele.
W górze mamy stan wszystkomożliwości i w tym można wszystko zmieniać.
Musimy się obudzić w najwyższych swoich obecnościach. Tęsknota za dawno
zapomnianą potęga sprawiła, że zwróciliśmy swoje oczy do Boga. Tutaj był Stwórca
czyli nasze wysokie rejestry, ale dla nas to jest i tak nieogarnięta mądrość i
doskonałość. Coś nas pchało ku temu.
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Modlitwa to nie medytacja, medytacja to praca z umysłem, ona jest
pozytywna, daje w pewnym sensie panowanie nad energiami i ciałem, ale wejście w
te światy gwarantuje tylko modlitwa. Tylko mistrzowie na dalekim wschodzie potrafili
wejść w stan oświecony, ale tylko Jezus wszedł w największy poziom głębi, On
obudził Boga w sobie, odczuł i opisał te stany.
Nasz Dom leży u góry. Po ziemi skacze tylko fizyczne ciało, a energetycznie i
duchowe podróżuje się po całym wszechświecie.
Człowiek chory i obolały, tym będzie żył, to będzie wpromieniowywał innym.
Przenoszą nas do prywatnej posiadłości Stwórcy (lub kogoś na tym poziomie).
Jest tu kobieta, która żyje w ciele fizycznym i na poziomie duchowym.
Nie jesteśmy w stanie widzieć tego, co rozgrywa się w świecie energetycznym,
a tym bardziej duchowym, niemniej uczestniczymy w procesach, które przy
tłumaczeniu są tak samo ważne (to jeden i ten sam proces).
„Nie powiedzieliśmy wam o tym, że dostanie się tutaj graniczy z cudem. Są to
przestrzenie niedostępne Duchowi Ludzkiemu z dwóch powodów, po pierwsze Duch
Ludzki nie musi tu zaglądać, ponieważ spaczyłby swoją doskonałość, to co się tu
dzieje jest tak plastyczne i gęste, że każdy kto tutaj wchodzi, nasiąka tym wszystkim,
nie są mu potrzebne i rozumie czym by mógł nasiąknąć. Z drugiej strony człowiek
fizyczny tu nie zagląda, ponieważ nie jest tak doskonały, by móc w tych
przestrzeniach pobierać nauki. Natomiast wchodzą w te przestrzenie Obudzeni. To ci
prymitywni ludzie, którzy pracują nad sobą, ale ich zwierzęce zagrywki wciąż
decydują o ich obrazie”
W tym świecie można ograniczyć jedzenie korzystając z tego co oni
podpowiadają; obudzi się w tych wibracjach i wtedy z tyłu jakby wielki reflektor (z
zewnątrz) i od tyłu głowy wchodzi w nas światełko wypełnia nas, dzięki czemu nasze
komórki poprawnie się ustawiają. Ograniczenie jedzenia byłoby do 30 %, a potem
nie jeść i samą swoją obecnością ograniczać jedzenie u innych.
W środku naszego tułowia zaczyna budzić się intensywnie kręcąca się energia,
ale się nie kręci, pokazują, że cząstki, które by się tutaj powoływały, byłyby w
większych drganiach niż to, co w nas jest. One by wymuszały, tymi drganiami,
zaistnienie kodów we wszystkich komórkach, dzięki temu człowiek w ciele fizycznym,
ektoplazmatycznym i energetycznym byłby właściwie ustawiony i wtedy nie
potrzebowałby tyle paliwa, jedzenia.
Im wyższa częstotliwość wibracji tym lepiej dla nas.
Nie usłyszycie niczego jak nie zechcecie, tu możecie doświadczyć tylko tego
czego chcecie doświadczyć, możecie kierować się intuicją, pojawiającymi się w was
obrazami albo możecie skorzystać z pomocy Przewodnika, Przewodnikiem jest w tym
świecie ktoś, kto po was wyjdzie. To nie nasz obszar. Tu nawet Pra-Ojciec pobierał
lekcje.
Można wprowadzić zmiany na jakimś poziomie tylko decyzją, jeśli działa się z
poziomu wyższego, inaczej są wojny, utarczki.
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To samo tyczy się Ziemi. Jeśli będziemy szukać tutaj rozwiązań na poziomie
energetyczno-fizycznym, na poziomie fizycznego człowieka, jego myśli, słów i
czynów, zmiany mogą być spowodowane tylko przez użycie siły fizycznej i doktryn,
oprogramowania. Natomiast zmiany z poziomu budzącego się Ducha – on podejmuje
decyzję i to się dzieje.
To, czego się tutaj uczymy, jest uruchomieniem w nas tego, co i tak
dostaliśmy od Boga, tylko nie potrafimy z tego skorzystać, nie potrafimy tego
uruchomić. Po to potrzebna nam biała magia.
Jezus ustalił warunki energetyczne, będą one nam odsłaniane.
Cząstka Boża została umieszczona w nas w chwili narodzenia, dzięki niej
możemy się budzić.
Tam gdzie jest Czarny Kryształ, tam zawsze jest zło, zagubienie.
Jedna cząsteczka Czarnego Kryształu  lampa w nas gaśnie.
W nas poustawiali poziomy. To przygotowanie nas do prawdziwej nauki. Każdy
z nas będzie łatwiej mógł wchodzić w sceny. Ustawiają hierarchię wartości, czyli to,
co trzeba przerobić, by wszystko stało się w nas jasne, byśmy nie zwracali już
obciążonej naszej uwagi energetycznej na tę Rzeczywistość, by nie można było nami
sterować, trzeba z tego wyjść, a wyjść może tylko Istota Duchowa.
Przez to co teraz z nami robią, będzie nam o 60 % łatwiej przerabiać
jakiekolwiek sceny, nawet sceny związane z odczuciem w sobie boskości, tych
aktywnych cząsteczek.
„I wrócicie do domu po wielu latach tułaczki, i zabłyśnie światło”.
To światło odkryła jeszcze cywilizacja przed Egiptem. Nazywali to Aktywne Światło.
Ono napędzało wrota, zmieniało bieg rzek i budowało ściany, kto wchodził do tego
budynku, nic złego nie mogło się tu dostać, ani z niego wyjść. To światło uaktywniło
całych ludzi. To samo światło jest dla nas uruchamiane. Jest gęste, wchodzi w nas,
czujemy jego wibracje, przenika nas. To jest rodzaj biletu do wejścia w tę przestrzeń.
Tutaj zaczniemy tworzyć byt, jak coś utworzymy, będzie to niezniszczalne na
poziomie fizycznym.
Większość scen, w które będziemy wchodzić są naszym już zapisanym
doświadczeniem. To co jest dzisiaj, to przygotowanie do pobierania nauk. Ułatwiają
nam prace nad sobą. Przygotowują scenografię do skali nr 8. Promienie kierowane są
na nasze brzuchy, usuwają coś z nas.
Gimnastykując się być w rozświetlonej przestrzeni, rozświetlić
aktywnymi energetycznymi czy duchowymi cząsteczkami (tę przestrzeń), to ułatwi
nam pracę. Człowiek, który tutaj się zmieni, będzie zmieniony na trwałe w całej swej
Istocie, po otwarciu oczy będzie taki sam w fizycznym świecie. Tu nauczy się robić
rzeczy, które będzie robił i w fizycznym świecie.
Od jednego do dwu tygodni wszystko będzie przygotowane w nas do nauki.
Przygotowują coś, gdzie każdy kto wejdzie we wspólną scenę, odniesie te same
korzyści. Ujednolicają, przygotowują tak, by odsłuchując modlitwę uczestniczyć w
niej mniej więcej na tym samym poziomie jak przy indywidualnym doświadczeniu w
Świątyni Serca.
- Koniec modlitwy -
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Nie ma znaczenia czy doświadczenie jest fizyczne czy fizyczno-energetyczne,
bo to co jest ważne to nie odczucie bólu fizycznego tylko stanów łączących nas z
innymi.
Wszystko jest możliwe, ale potrzebna jest praca nad sobą i trzeba chcieć.
Pra-Ojciec - On jest tym kryształkiem, jest tym źródłem. To źródło może uczyć się.
Jak masz już coś zapisane np. Zdrój Życia – uruchamiasz i ma cały czas być.
Energia była mocniejsza, Dziupla 20 % mocniejsza, a ściany 100 %. Dziuple same
teraz żyją. Zamykają się jak wpadamy w kanał PTP, same się włączają jak
wchodzimy w EJ, nie trzeba już ich budzić. Ostatnio połowa Rzeczywistości z tych
wymiarów wspierała Dziuple w 90 %, cały czas parametry rosną. Energie same w
niej żyją, jakby prosty energetyczny program obdarzony świadomością.
Najważniejszym kodem, jak np. uruchomi się Zdrój Życia w sobie to działa,
czyli to wewnątrz nas, to co mamy w sobie, tylko muszą być wszystkie cząstki
zebrane.
Wejdziemy w modlitwę techniczną, jak wejdą w nas wibracje to one potrafią
poruszać tymi cząstkami, które i tak wibrują. Pokazali, że kryształ mamy w sobie
(modlitwa – odbudowa ).
Modlitwa techniczna 3
Pozwalamy, by ta energia wszystko tutaj przeniknęła. Te energie nie są białe,
nie drga tak jak chcemy, blokuje różne procesy. To, co tutaj się dzieje, to
utrzymywanie chorób, niskich stanów w nas.
Powoli jaśniejemy, wypełniają nas jasne energie, wszystko wraca do normy.
Wchodzimy w aktywną modlitwę. Tamto to była szara strefa, która w nas wchodzi
gdy wchodzimy w niskie wibracje. Chodzi o to, by można było uruchomić coś, kodem
czy czymś innym, co by pozwoliło na to, by to, co nas przenika, ta niska wibracja w
ogóle nie mogła w nas wchodzić. Skoro nam to światło pokazali (w modlitwie) to
znaczy, że to jest dostęp do niego, że te wibracje możemy wkomponowywać. To jest
tylko zasugerowanie ścieżki, którą może będziemy dążyć.
Każdy sam kontynuuje modlitwę.
Zbyszek wprowadził tę energie w przestrzeń, ona nas wypełniła i dzięki temu
strumień życia nie tylko nas zobaczył i zaczął przenikać, ale do każdego się powlewał
jakby w nas dziura była, zaczął nas wypełniać. Poddać się temu.
To, co teraz uruchamiają, to Życie, to tyczy się nie tylko ciała fizycznego, ale nas,
naszej postawy, naszych celów tu a jednocześnie celów naszego ducha czyli całości.
Nas ożywiają, to jest odtwarzanie. Procesy uruchomione.
- Koniec –
Trzon Duchowy (skoczył) podniósł się, zamyka się. Pokazali Ojca, Pra-Ojca,
czyli na tym poziomie zaczyna się dziać, było 60-70 %, a jest 90-100 %.
Jak będzie 30 % aktywności Cząstek Boskich można uruchomić proces
odmładzania.
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Na początku my musimy na sobie się skupić i dopiero jak się tym nasycimy, to
potem widzimy już tylko ludzi.
Czarna Wieża – najważniejsze to odczuć, co to znaczy zintegrowanie się.
Dopóki stan nie będzie zapisany nie będziesz czuć czy jesteś pełny czy nie. Wtedy,
kiedy człowiek nie jest pełny uzna, że jest wszystko OK., bo nie zna innego stanu.
Jak proces zajdzie, to się odczuje i będzie wiedzieć. Trzeba tam zaliczyć
doświadczenie. Niech własny duch lub przewodnik prowadzi.
Duchowe działania znacznie wzrosły, uzdrawianie dwukrotnie (średnio). Można
intensywniej działać na rzecz innych.
Jest wielkie przyspieszenie i nawet ostatni do 2 miesięcy będą mogli działać.
Dopóki pracujemy dają wsparcie, gorzej gdy się nie pracuje i zaczyna się
cofać, po jakimś czasie odcinają wsparcie.
Trzeba umieć ludziom odczytać, nie można wprowadzać w błąd, bo zniszczy
się całą pracę.
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Wahadełkowanie Gliwice 14.08.2012 rok :
Przez pracę nad sobą uruchamiamy w sobie takie rzeczy, które pozwolą nam
dotrzeć do naszych bliskich (gdy nas nie rozumieją). To wszystko do czego dążymy
robimy dla ludzi, dla naszych zagubionych dzieci.
Negatywny wpływ innych na nas – co to za siły, które zeszły, by mogły mieć
na nas negatywny wpływ? Jakie są twoje związki z Bogiem, że jeszcze może ktoś
mieć na Ciebie negatywny wpływ ? (do przemyślenia).
Przypomnieć sobie, kto za Tobą stoi !!!
Oczyścić tych, których się jeszcze obawiamy.
Egzema na ręce – użyta niepoprawna technika (wraca), niewielka pewność
działania. W scenie pokazano co likwiduje egzemy skórne:
widzimy dół z wapnem palonym, mentalnie osobę tam wrzucić, całą zanurzyć, niech
oddycha przez rurkę, wynurza się zdrowa. Można osiągnąć pełnię zdrowia. Umysł
zaakceptował to co widział.
Pogorszenie (lekkie) zdrowia – uderzenie przez kogoś w ciało fizyczne.
Obca dusza – miała doświadczenie na innej Planecie, w innych systemach,
nie zawsze złapiemy z nią kontakt, dobry.
Nie możemy pomagać innym tak jesteśmy rozemocjonowani.
Jak się ma problemy, nie odczytuje się (siebie i innych).
Grzybica na paznokciach – polać trochę kwasem siarkowym (mentalnie – nie
fizycznie!!), jak zacznie piec, zmyć. Takie bakterie są trudne do wytępienia, nie
ważne gdzie są ( np. :w jelitach też ) i trzeba je zabić. Pokazują, żeby z tymi
bakteriami nie walczyć tylko je wyprowadzić. One wywędrują, biorą węzełki.
100 % możliwość uzdrowienia. Osoba zainfekowana – ( szpital i inne rzeczy ) - wziąć
ją na chmurkę, wszystko to co ciężkie (brud) opadnie na ziemię jak brudny deszcz,
ona będzie lekka, uwolniona.
Skutek działania swoim Imieniem zależy od poziomu. Działanie imieniem może
być z poziomu ducha lub Ducha Całości. Jeśli uruchomi się poziomu Ducha Całości
działanie będzie silne.
Najpierw badamy ciemność i światło w nas, a potem ile % leci światła do
innych (najpierw nasze wybory). Nie żyć iluzją tego, że jak w nas jest światło to już
jesteśmy cudowni, bo może być światło tylko dla nas i tego kto z nami jest. Ale taki
jest początek, jak prześwietlisz bliskich to powoli idzie do innych, bezinteresownie.
PTP działa kiedy nie radzimy sobie z pewnymi sytuacjami, kiedy dają znać o
sobie nasze słabości, czyli to najgorsze w nas odzywa się w najgorszych sytuacjach.
Podnoszenie promieniowania światłem do innych -odczuć stan: np.
jesteś piękna, idziesz ulicą, wszyscy cię podziwiają, ty jesteś pełna radości, kochasz
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wszystkich i promieniujesz na wszystkich miłością, radością (rośnie IQ, zaradność
życiowa). Ta postawa zapewnia osiąganie wszystkiego co się chce (pokochasz
innych, wybaczysz im dla siebie).
Trzeba nadrobić to, co złego (kiedyś) zrobiliśmy innym.
Człowiek, jak się uśmiecha jest duchowy, jest cudem, podnosi innych, zło - niszczy,
zabija uśmiech.
Myślenie – mamy średnio 200 myśli na sekundę, przy 400/sek. jest po
człowieku, bo to silne przyzwyczajenie, jak obłęd. Jezus miał 10-20 myśli /sek., tylko
obserwował i rosła potęga. Dlatego medytacja jest błogosławieństwem, bo wycisza
umysł. Medytacja nie prowadzi do oświecenia, to dopiero pierwszy etap, później
włącza się modlitwa, autentyczna, jak u Buddy. Budda był w modlitwie (sprawdzać to
u siebie, by nie być niewolnikiem własnych myśli, umysłu). My mamy myślenie
poziomowe np. myślę o czołgu, a to się wiąże ze zbrodnią, wojną itd., w tle włącza
się wiele myśli. Jak myślisz o przyszłości tych myśli jest dużo mniej, w tym bardzo
mało niekorzystnych, echo pewne działa, ale w tle. Ogniskuję uwagę na marzeniach,
nie uruchamiam całego tła. Jedna myśl ciągnie za sobą wiele – przeszłość i
teraźniejszość (szczególnie w złych doświadczeniach).
Najgorsze są przyzwyczajenia, bo jak nawet obiekt myśli umrze to przerzuci
się na co innego Wtedy panowanie nad przestrzenią jest małe. Nie można tego
odciąć, bo jak odciąć od siebie samego, trzeba to przerobić w modlitwie wchodząc w
odpowiednie sceny.
We wzajemnych odczytach nie może być zakłamania, to fałszywość. Musimy
być szczerzy.
Zabawa powoduje, że znika myślenie (spada do 50 myśli na sek.) od razu jest
inne pojmowanie. To co w scenach pozapisują ( i wspólności ) to stanie się to naturą
(ale trzeba raz, drugi zapisać), człowiek się wzmacnia.
Jak my zaczynamy uczestniczyć w czymś, co nie jest nasze, osobiste tylko
podpinamy się pod ścieżki losu, żyjemy Misją czy Snem Ojca, to podpinamy się pod
ideę i wtedy, jak chcemy, jesteśmy na siłę budzeni, nasze parametry są dużo wyższe
niż to, na co zasługujemy, co sobie wypracowaliśmy. Ludzie uznają, że panują, mają
taki poziom, to nie muszą pokochać, wybaczyć, choć im wychodzi, że tych stanów nie
mają i jak nie pracują nad sobą, dochodzi do momentu, kiedy Idea wycofuje
obudzenie. A mówiło się o tym, dostajesz kredyt i spłacasz go sobie (niektórzy
jednak tego nie przyjęli, nie dotarło do nich). I gdy przychodzi do trudności
życiowych wychodzi szydło z worka - czyli stare, ugruntowane, prawdziwe „ja”. Nie
było pracy, odeszło. Trzeba być uczciwym wobec siebie i musi być czysta intencja.
Na zabawy trzeba chodzić by utrzymać radość, modlić się by utrzymać stan.
Jak u siebie odczytamy, że jesteśmy budzeni przez ideę, to się mamy
cieszyć, bo wzięli nas we wsparcie , pomagają.
Niedługo utworzą kanał - choć ludzie nie zasługują na to ze względu na
przepracowanie - dodatkowo do naszych działań. To będzie wkrótce, ale już widać,
ileś osób odpadnie, ale reszta dzięki temu uruchomi machinę i ci co odpadli zaczną
nad sobą pracować.
Pokorę musi przepracować każdy, potem to się staje naturalne. Ja mogę być w
jednej rzeczy lepszy/a, ale ktoś inny w czym innym jest lepszy ode mnie. Każdy ma
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swój czas i miejsce, jak się ma rozwijać w buszu. Mamy się wspierać. Jak są szczere,
czyste intencje to się osiągnie, prędzej czy później (to, do czego dążymy).
Idea się wyraziła przedwczoraj (12.08.2012) 70 % planety weszło w
obszar Edenu, zaczęła energia schodzić i zamknie się to prawdopodobnie na
następnych warsztatach. Wtedy jest to nieodwołalne. Dinozaury zła wymrą, będą się
rodzić tylko i wyłącznie lepsi. To się zaczęło, dlatego przyszedł Strumień Życia,
dlatego życie mamy w Dziuplach i inne rzeczy. To się uruchomiło, nie do końca, ale
to kwestia czasu. I tak będzie dobrze, tylko (pytanie) czy my będziemy w tym
uczestniczyć.
Dobry wykorzysta wszystko do tego, by wzmocnić dobro, zły by
oprogramować w sobie i w oczach innych zło. Zależy to od tego, jakim się w środku
jest i jakim się chce być.
Widzenie, jak się ma otwarte i się widzi jak jest po drugiej stronie, pomaga,
dlatego wycofuje się widzenie i ludzie uznają, że to tutaj jest prawdą, wykładnia
prawdy. Musimy wiedzieć i widzenia uczyć innych.
Wypadanie włosów – trudne, Zbyszek działa.
Jeśli nie można wejść w wysoki poziom duchowy – przywołać Jezusa. Brak
aktywnego pasma Przewodnika, Jezus pomaga wejść na te poziomy.
Dziecko z rozszczep kręgosłupa, podpowiadają technikę: po wejściu w
modlitwę, Moc już jest, ugnieść ten kręgosłup, by był razem, to pierwsze działanie,
jak to zobaczy się, że jest, obudzić w tym życie, bo to, co się ugniecie jest martwe
i jak obudzi się w tym życie z całym ciałem, odczuć magię tego życia, raj
energetyczny, odczuć jak szczęśliwy chłopczyk otwiera oczy, a życie w kręgosłupie
pulsuje, życie zostało. Już nic nie trzeba robić tylko pamiętać, życie zostało.
Ciemności w ogóle nie powinno w nas być, ale jest kiedy wchodzimy w relacje
i tu sobie nie radzimy.
Strumień Życia też jest pewna formą energetyczną, nie ma żadnego
znaczenia czy się z dobrem czy ze złem obchodzisz. Im jest aktywniejszy, to żyje się
kreacją, pasją, wojnami albo tym, żeby było dobrze, to automatycznie ten strumień
życia w człowieku jest pełniejszy.
Sprawdzać ile życia jest w danym organie, stanie itd.
Modelowanie ( np. kręgosłupa ) robi się praenergią, ustawia się i koniec.
Cały czas aktywizują w nas strumień życia (od modlitwy w Rusinowicach).
Postawa to coś, czym promieniujemy.
Jak czegoś nie umiemy, coś nam nie wychodzi, prosić Górę o pomoc, pomogą,
podpowiedzą sceną.
Bóle w nogach (tu pozostały, inne ustąpiły) - nie może pożegnać się z
chorobą, bo choroba w nim żyje. Technika – wchodzisz w stan, bierzesz sekator i
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odcinasz te kawałki nóg, patrzysz, wyrastają nowe, świeże (chore kawałki nóg
odcina), to z poziomu umysłu zabezpieczenie się przed powrotem choroby.
Jest ciśnienie, rosną w nas parametry.
Dzięki stanom odnajduje się ścieżkę życia (by nie błądzić).

Modlitwa
Jest duże ciśnienie, wszystko gęstnieje. Zawsze widzieliśmy jak te pasma w
nas wchodzą, a dziś jest ciśnienie, nawet w mózgu, nazwali to energiami zbawienia.
Oznacza to, że wyzwalają nas od czegoś. Głos – ale musicie nas wpuścić we
wszystko co do was należy ! Ostatnio też było coś takiego „albo cię zniszczymy albo
nic ci się nie stanie” czyli trzeba wszystko to czym jesteśmy łącznie z celami, ze
wszystkim oddać, pozwolić na zniszczenie, na zaufanie, że to co zbudują będzie
cudowne, piękne.
Przesuwają się po nas pasma, Tak, jak byśmy byli niewidoczni i dzięki tym
pasmom jesteśmy wyławiani, tak jakbyśmy w życiu zaczęli być postrzegani przez
tamte siły. Ponieważ doskonałość nie jest taka, by się w pełni w niej wyrazić i być
poprzez działanie widocznymi, to działanie zaczęło uruchamiać, to zaczyna być
widoczne.
Jak wiemy tu nie istnieje przeszłość, przyszłość i teraźniejszość jako coś
oddzielnego, można w przeszłości wejść w przyszłość, choć jesteśmy w
teraźniejszości, zrobić coś w przeszłości, działanie jest bowiem wszędzie zawarte.
Kiedy ono się pojawiło, wymusi na nas ruch do tego, by zaszło ono, bo ono
jest nami, obiektem i samym ruchem wszystkich pasm łącznie z energetycznymi i
fizycznymi. Zaczyna nas tworzyć działanie, czyli teraz zaczyna nas tworzyć to co się
stanie w przyszłości. Pokazują (by zrozumieć sens), działanie wymusiło narodzenie
się Jezusa, Jego jeszcze nie było w tej Jego poprawnej obecności, ale działanie
wymusiło Jego powstanie. To samo teraz dzieje się z nami, to co w Idei miało się
wyrazić, wyraziło się już w działaniu i działanie nas powołuje do tego, co już w
przyszłości zrobiliśmy. Czyli można będzie poprawnie sprawdzić, ile cudów już w
przyszłości zrobiliśmy i to się teraz dla nas stanie prawdą (tych z przeszłości).
Pokazują, jak się będzie uzdrawiać, to jak dotkniesz to takie ciśnienie się w
nas tworzy, choć my tego nie widzimy, jak się tylko człowieka to tak, jakbyśmy byli
bomba energetyczną, a tam była pusta piłka, dotykasz i od razu napompowane.
Tak silne będzie działanie i krótkie.
Wchodzi się w jakiś obszar, zachodzi coś, co jest poza energetycznym
odczuciem, poza informacją, nieznane stany i dlatego tak ciężko się człowiek czuje,
bo one są silne. Nie doświadczaliśmy tych stanów nigdy i dlatego odczuwamy to
trochę niekorzystnie.
Pokazują, jakby człowiek rozpuszczał się, znikał, jakby stawał się dymem,
przemieniał się w dym, a dym krąży jak żywe stworzenie i wnika. To jest tak, jak
byśmy w tym dymie odkrywali nasze zwierzę, naszą niewidzialną trzecią rękę.
Pierwszy raz zaczyna się czuć trzecią rękę, czuć tę moc.
Pierwszy raz chciałem ją użyć ( Zbyszek ) do wniknięcia w człowieka, to ręka
poszła, ale moc jeszcze nie, musze się tego nauczyć. To jest tak, jakby to już było,
tylko nie jest ze mną jeszcze ściśle zintegrowane. Chcielibyśmy, żeby to poszło, ale
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wolno to robić, myślą prowadzić, żeby do kogoś zaczęło wnikać, to wnika, ale
częściowo. Czyli to się budzi, ale nie umiemy się tym posługiwać.
Wychodzi, że to jest pomieszanie mocy twórczej z praenergią. Jak jest to, to
jest naprawdę nieźle.
Jest na skali wybuch, puls życia i śmierci, wybuch, to jest to, co pokazali. Przy
dotknięciu jest takie ciśnienie, że od razu wszystko tam zrobi (choć my nie wiemy).
Gdy przystępujemy do działania, dotykamy i już jest. Działanie nas powołało,
czyli tam to już jest zrobione.
Sprawdzić sobie, Jezus posługiwał się tym w 40 %, kiedy odchodził miał 70%.
Powzrastało w nas, od tego jest zależna materializacja w 100 %.
To, co teraz zaszło będzie trwało 7-11 godzin
-Koniec modlitwyCzłowiek, który nie panuje nad myśleniem nie może korzystać z tego. Musi być
totalne panowanie nad myśleniem.
Może przynajmniej w działaniu, wtedy kiedy jesteśmy cudowni, uruchomi się
ten cudowny poziom. Jezus cały czas był cudowny, jaźń miał włączoną.
Wzrosło wyrażenie się w Idei.
Nie ważne: obudzenie czy nie, ważne że do tego poziomu, nawet gdyby było
obudzenie, można samemu dojść.
Tu najważniejsza jest radość.
Teraz przy ładowaniu wahadełka (nowego) Życie weszło w wahadełko. Dziupla
już uzdrowiała w 10-15 % to teraz skoczyła do 80 %. W wahadełkach też można
uruchomić jednolity mechanizm, ale dopiero po zakończeniu przemiany. Pójdzie to do
wszystkich, którzy od Nich otrzymali wahadła (na warsztatach). Jak ktoś jest w
kanale energii przeciwnej nie dostanie tego światła, bo każda cząstka duchowa
należy nie do ich świata.
Jak ktoś jest w kanale energii przeciwnej wahadła nie będzie, bo i tak go nie
ma, nie będzie robione. Natomiast u reszty całkowicie pójdzie.
W Dziuplach zaszły przemiany automatycznie. Człowiek wchodzi w EJ one
same się aktywują, nawet jak był w kanale EP.
Dodatkowe pasma tylko w fizycznym wahadle ( czasem je dodają ).
To, co zachodzi jest bardzo silne.
Uczą, nie zastanawiaj się nad tym jak to działa, tylko uwierz, że to
działa. Narzędzie dostałeś od Boga i korzystaj.
Wyższy poziom wiary, zaufania wynika z praktyki. Niech moc działa.
Na początku nie było mocy i trzeba było cząstkami energetycznymi wymuszać obraz,
fantomowo, walczyliśmy o uwierzenie.
W kobiecie jest więcej mężczyzny niż w mężczyźnie, tylko jest słabsza
fizycznie, są odważniejsze, wbrew pozorom, itp.
Odważna jest kobieta, która z trójka dzieci zostaje, a mąż idzie na wojnę.
Wigilia będzie w Rusinowicach i to ma być działanie.
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