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

- 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)
-

pycha
chciwość
zazdrość
nieumiarkowanie w…….

- nieczystość
- gniew
- lenistwo (do 15%)

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

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

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

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

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

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)

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)

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

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

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.

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.

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

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.

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.

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.

- 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.

- 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

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)

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.

- 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,

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

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)

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.

- 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

- 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

- 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

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

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

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.

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)

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

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.

powijaki
pobudka
spoglądanie
działanie
wybuch

- 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.

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.

- 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.

- 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

- 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

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)

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

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.

