Streszczenie Videoblogu – Warsztaty Podstawowe część I
Wiedza innych jest tylko czymś wprowadzającym nas, otwierającym nas na
nasz wewnętrzny duchowy świat. Po odblokowaniu i oczyszczeniu sami jesteśmy dla
siebie duchowym kanałem objawień. W biblii nie ma nic ze słów prawdziwych
apostołów – nie byli to Ci, którzy te księgi pisali. Objawienia oznaczają, że wszystkie
informacje są ściągnięte z Góry poprzez wejście w te światy. Każdy warsztatowicz
jest apostołem.
Możemy być mistrzem – ale tylko własnego życia – nigdy życia drugiego człowieka.
Dążąc do ideału, sami ideałem nigdy nie będziemy. Dążymy do tego, aby w jak
największym stopniu wyrazić w sobie Boga, ale sami Bogiem nigdy nie będziemy. W
poszukiwaniu własnej drogi musimy się nauczyć widzieć poprawnie nie tylko ten
Świat, ale i widzieć tamten Świat Duchowy. My jednoczymy się z sobą na poziomie
Duszy, na poziomie Ducha i ściągamy sami informacje. 95% objawień jest
korzystaniem i wejściem w tamte światy przy pomocy własnych sił. Tymczasem kody,
oprogramowanie sprawia, że człowiek nie jest w stanie tego dokonać. A ponieważ nie
ma dostępu do tych informacji sam z siebie, musi posiłkować się tym całym
„bełkotem”, który go tutaj urabia, czyniąc z niego prawdziwego „zewłoka” –
egzystencjalne Zombie.
Tymczasem zło, które się w człowieku wyraża, potrafi w tym świecie osiągnąć
wszystko.

Omówienie Skali Poziomów Stwórczych
Na tej skali cokolwiek istniało i cokolwiek istnieje może zostać przez nas odczytane.
Jak wszystko powstało:
I. Na początku było PRAWO (na skali: tam gdzie jest symbol Anioła, Anioł jest
symbolem czystości). W tym wypadku mówimy o Prawie, którym jest PRAWO
WOLNEGO WYBORU (PWW) – ono jest totalne, niezniszczalne. Ono jest prawdą.
Albo inaczej mówiąc w tym wszystkim, co później było tworzone: Ono objawia się w
Prawdzie. Czym jest Prawda to trudno powiedzieć – bez wejścia w te stany duchowo.
We wszystkich kursach, na których zdobywamy informacje, nie osiągamy żadnego
oświecenia, wszelkie ćwiczenia oddechu czakramami, relaksacyjne – przy pełnym
otwarciu nas, do tego nie doprowadzą, możemy stać się jedynie łupem sił ciemności,
a w najlepszym przypadku wejść w harmonię, uspokoić się, wejść w stan relaksu, ale
to i tak nie jest droga, aby wejść w te obszary duchowe. Jest to dla człowieka
karmicznego niemożliwe. My (warsztatowicze) dopiero będziemy to uruchamiać. Ta
energetyka stanie się po roku 2012 standardem, a i tak zacznie się od bardzo małego
obszaru na kuli ziemskiej – w tym przypadku od 1/6 obszaru Polski. Nie ma
oddychania z góry do dołu czy z dołu do góry, zupełnie inaczej my otwieramy, czyli
wchodzimy w „tamte wymiary”. Zaczynamy zawsze pracę od własnego serca. Ale
jeśli serce przez znieprawienie jest zamknięte, człowiek taki nie jest w stanie wejść w
głębię. Człowiek, który ma serce otwarte, człowiek, który ma serce nie zajęte przez
Prawo Totalnego Podporządkowania, gdy wyraża miłość i braterstwo i czuje jedność
z drugim człowiekiem, taki człowiek zechce wejść w tamte obszary. To jest otwarcie

prany – i nic tu prócz samego człowieka (jego samego) nie jest w stanie mu w tym
przeszkodzić:
- czyli najpierw otwieramy czakram serca
- później własną mądrością otwieramy trzeci czakram
- następnie cierpliwością piąty czakram
zaczynamy pojmować iż tak naprawdę chodzi o to by uruchomić moc własną i dzięki
tej mocy uruchomić w sobie miłość (trzecie oko) czyli zapanować nad własnymi
energiami. Dzięki czemu sięgamy do: czakramu pierwszego – czyli podstawowej
energii która do człowieka wpływa i łącząc go z kołem z czakramem korony (7)
jednoczymy się z całością:

Mamy, więc do pokonania trzy kręgi, trzy poziomy, trzy obszary by stać się jednym z
całością, czyli:
1. krąg rozumienia – szukamy, czytamy by znaleźć się w tej całości, bo bez
tego nie postąpimy dalej. Niestety takich dróg nie ma, bo kościół, masoni,
scientolodzy dają nam tylko pułapki, w które możemy wpaść i utknąć na
wieczność. Jezus był jedynym, który właściwie to ukazywał, Budda bardzo
dużo w tym zakresie zrobił, ale tylko wprowadzająco. W miarę dobrze
przedstawiał to jeszcze Jogananda. Reszta to chłam, totalne oszustwo i
mistyfikacja. Jak wiemy chodzi w tym wszystkim jedynie o „uwalenie”
świadomości człowieka na tej Planecie. Jeśli budzi się wspólna świadomość
wszystkich ludzi to takich ludzi nie można złamać i takimi ludźmi nie można
sterować.
2. krąg panowania – panujemy nad własną energetyką, nad cała swoja
istotą. Jednoczymy ciało z poziomem Duszy i wreszcie z poziomem Ducha.
Jak wiemy Dusza w ciele nie przebywa – i to jest wielki podstęp Szatana na
tej Planecie. Po prostu opanowali macierz i inne „przekręty” energetyczne
zrobiono.
3. krąg harmonii – czyli jedności z całością.

Gdy będziemy dobrzy, gdy będziemy prawi, czakramy się same otworzą – nie
zajmujmy się nimi. Nie pompujmy ich energią, nie wchodźmy w żadne rebertingi itd.
Człowiek, który ma założone węzły karmiczne i kieruje się sercem – mocy nie ma.
II. Prawo się zindywidualizowało. Zindywidualizowanie Prawa w Mocy jest 3krotnie słabsze, ale Prawo to Prawo i wyraża się jako Prawo. Pamiętajmy, że to był
początek i wtedy jeszcze nic nie było. I Jezus powiedział to najbardziej trafnie i od
tamtych czasów najbardziej przekonująco: „Na początku było Słowo, Słowo stało się
ciałem”. Ale Ojciec nie jest ciałem, jest to potężna istota duchowa, choć w
przestrzeniach duchowych i on nie jest Duchem, ale przyjmuje parametry Ducha w
przestrzeniach duchowych. Po zindywidualizowaniu się Prawa – mamy tutaj OJCA
BOGA CAŁOŚCI – my nazywamy go PROWADZĄCYM i tak go nazywa Góra.
PWW ma wiele składowych, tam jest:
- prawo radości
- prawo zwycięstwa
- prawo totalnego szczęścia: wszystko, co w tym prawie powstawało zawsze
musiało się wyrażać w szczęściu. Wszystko, co było później tworzone,
musiało być wyrażone w szczęściu.
Ale Prawo ma to do siebie, że tworzy lustra, Prawo ma to do siebie, że musi
być doskonałe, że same w sobie i w zindywidualizowaniu Prowadzącego musiało
wiedzieć czy jest naprawdę najdoskonalsze – tak „tam” jest.
To samo dzieje się z Istotami Duchowymi, które kompilują tutaj z cząsteczek
Dusz i z cząstek Duchów Ludzkich – zawsze powstanie światło i cień. To, co jest
światłem ciemni zabijają, a to, co jest ciemne przechodzi na ich stronę i im służy. W
ten sposób powstali właśnie „Kropiki” (?) którzy tkają cała ciemną sieć w tym
świecie.
OJCIEC PROWADZĄCY jest cały czas totalnie szczęśliwy. Jest jednak jeden
problem – tu pojawia się samotność. Kiedy coś się indywidualizuje, stara się poznać
samego siebie. Stara się w tym szczęściu być samym sobą itd. itd. W wymiarze
kosmicznym przekłada się to na stworzenie czegoś, co towarzyszy, dlatego w OJCU
PROWADZĄCYM powstał zamysł stworzenia przyjaciela – kogoś, kto będzie mu
równy, z kim będzie doświadczał pełni szczęśliwości. Mimo iż był cały czas szczęśliwy
ten parametr samotności wyznaczył mu następne kroki działania. Tak, więc z Ojca
Prowadzącego powstaje:
III. DUCH ŚWIĘTY,
Duch Święty to jest zarazem NICOŚĆ i jest to zarazem MATKA BOSKA. Jest to taka
energia, która rodzi potem następne nowe – czyli mówimy tutaj o schodzeniu w
niższe poziomy. Ciągle jednak Ojciec Prowadzący i Duch Święty to jest jedno i to
samo. W przenośni nam pokazują NICOŚĆ jako naczynie w Oceanie Ducha
Świętego, w którym jest wszystko. NICOŚĆ (NIC i STWÓRZ). Ktoś, kto jest tu z
poziomu Prawa, może wszystko stworzyć z tym, że jeszcze nie wiadomo, co
stworzyć, bo nic nie ma. Ktoś, kto z poziomu istoty doskonalącej się (a jeszcze takich
nie ma) tu dojdzie, a będzie w Oceanie Ducha Świętego będzie mógł, – jeśli w nim
wyrażą się pewne

parametry – tutaj wszystko tworzyć. Do poziomu Praenergii, która działa w Oceanie
Ducha Świętego można dojść wieloma drogami. Jedną z tych dróg jest Droga
Otwartego Serca i uczy nas tego Jezus. Z Jezusem stykamy się w mieście ORIN.
W Ocenie Ducha Świętego pojawił się tylko jeden parametr Odpowiedzialności
Za co? Za to, by wszystko, co będzie stworzone, a tu dojdzie – myślało tylko o
jednym i wyrażało się tylko w jednym: w potrzebie bycia w totalnej radości i wolności
– tak samo jak i Ojciec. Nikt nie dojdzie tutaj, jeśli jest ból, jeśli jest cierpienie i jeśli
jest zagubienie. Musi autentycznie rozumieć, czym jest radość i czym jest Prawo
Wolnego Wyboru. Jeśli tego prawa nie stosuje w stosunku do jakiejkolwiek istoty
(rzeczy) stworzonej przez Boga – nie będzie potrafił tu wejść.
Tu w Oceanie Ducha Świętego powstaje tzw. Kosmiczne Łono (III) – to
jest już drugie zejście OJCA w nim samym. Powstaje, więc jakby taka iluzyjna
przestrzeń – Łono w ODŚw. w którym ma zrodzić się BÓG TWÓRCA. Czyli innymi
słowy dzieło stworzenia całości – by PROWADZĄCY nie był samotny ma spocząć na
jego Synu – na BOGU TWÓRCY. Prawdą też jest, że takich Synów powstaje Trzech.
Prawdą też jest, – bo PWW musi się poznawać, że jest stworzone lustro, czyli w tej
rzeczywistości, gdzie powołał BÓG PROWADZĄCY trzech Synów (my będziemy
mówić tylko o jednym, który stworzył nasz świat – ELOHIIIM) tworzone jest też
lustro, tworzona jest rzeczywistość w PRAWIE TOTALNEGO PODPORZADKOWANIA
(PTP). Tam też tworzy BÓG OJCIEC trzech Bogów. ON musi wiedzieć, czy to, co jest
tutaj (w PWW) jest naprawdę doskonałe: radość, wolność, której doświadcza musza
być idealne. A to coś, co tutaj powstanie będzie do tego poziomu dążyć, musi
opowiadać się za tym – musi dokonać wyboru (PWW). Tamta rzeczywistość, niczym
w lustrze musi pokazywać, co jest złe, by móc później metodą teoretyczną rugować
to w procesie wzrastania. Czyli mamy w tym miejscu: OCEAN DUCHA ŚWIĘTEGO –
gdzie nie ma nic, gdzie ma powstać potężna istota, która będzie tworzyć wszystko –
BÓG TWÓRCA.
W ODŚw. gdy powstaje Łono, tam tworzą się nowe parametry. Ta cała
odpowiedzialność, która jest w ODŚw – w Łonie przez Matkę Boską jest jakby
rozczłonkowana. Mamy, więc tutaj:
- odpowiedzialność
- troskę
- opiekę
- miłość
Innymi słowy, jak coś będzie chciało tutaj wejść - bez zawarcia się tych czterech
elementów, nie będzie mogło w ODŚw doświadczyć pełnej odpowiedzialności – bo
odpowiedzialność z poziomu Łona jest mniejsza od tej głównej. Więc ktoś, kto chce
tutaj dojść musi być: troskliwy, opiekuńczy, miłujący i odpowiedzialny za siebie i
całość. … Watykan jest?.... Dlatego tu nikt z nich nigdy nie doszedł. Doszedł Jezus –
ale On nie należał do kościoła.
Wyobraźmy sobie, w jaki sposób powstał BÓG. Mówimy tu już o poziomach
Boskich – coś, co leży poza Prowadzącym. PROWADZACY to jest jednocześnie:
DUCH ŚWIĘTY i jednocześnie ŁONO – w sumie jest to naprawdę ON.
Jak się do Prowadzącego wchodzi do Groty Lodowej to ma On kilka obliczy:
- jedno statyczne: jak potężny ATLAS, który trzyma nad sobą całość i dba o
to, aby wszystko, co się będzie tutaj, w tej kuli (w nim, w ODŚw) stworzone

doświadczało pełni radości (troska, opieka, miłość i odpowiedzialność), te parametry,
jeśli zawrą się w jakiejkolwiek istocie staje się Ona doskonała. Ale ta doskonałość ma
różne poziomy. Jest doskonałość ludzka, jest doskonałość astralna itd. itd. My
dążymy do doskonałości ludzkiej – możemy być doskonali tylko z poziomu człowieka.
Człowiek uważa, że Jezus był Bogiem – nie! Jezus był doskonałym
człowiekiem i był posłany do wykonania pewnego zadania. Gdyby był Bogiem to – w
przenośni- nie zostałby ukrzyżowany (po prawdzie nie został ukrzyżowany). Nie
uciekałby z Marią Magdaleną i czwórką swoich dzieci do Tybetu. Gdyby był Bogiem
nie pozwoliłby na to, by jedno z jego dzieci umarło – choć miał umiejętność
powoływania z martwych. Gdyby był Bogiem nie pozwoliłby na to, by Apostołowie,
czyli warsztatowcy, którzy sięgnęli po pewną moc byli eksterminowani. Był
doskonałym człowiekiem, a to ma pewne swoje ograniczenia. Ponieważ Jezus był
człowiekiem, mógł dać władnym tego świata jedynie nauki, a więc zmusiłby ich do
pracy nad sobą, a oni chcieli jedynie bogactwo i lenistwo.
W Biblii nie ma żadnych słów prawdziwych Apostołów, ale gdy mówimy o
apostołach ciągle mamy na myśli ludzi, którzy sobie wówczas nie poradzili, system
ich złamał. Eseńczycy byli sektą i te sektę załatwiono totalnie. Obecnie również
System próbuje to zrobić, ale się to nie uda, ponieważ przyszły czasy, które dają nam
Moc, moc, której wtedy nie było.
Przeciętny poziom objawień współczesnych warsztatowców to 70%. Piotr miał
40%, Jan 80%. Tego się boi kościół – bo ściągamy wiedzę, która ich demaskuje i
czyni bezużytecznym. W powstałym ŁONIE rodzi się Źródło Życia – powstaje
DZIECKO (pokazują nam to jako dziecko półroczne, ale w krystalicznym łonie).
Tutaj to małe dziecko zaczyna wzrastać, budzi się – pokazali to jako Istotę
wyrastającą z ODŚw. Wyobraźcie sobie NICOŚĆ, która trzyma cała zawartość tego
Oceanu – jest to iluzja, ale prawdziwa, bo tak jest. I wyobraźcie sobie, że z tego
ŁONA, z tej małej przestrzeni w tym Oceanie powstaje BÓG, rodzi się, wynosi,
wypiętrza, wznosi do góry i swoją szatą kotwi w tym Oceanie, rozchyla swoje ręce,
otwiera oczy, widzi i wie. To jest w pełnym majestacie, w pełnej wiedzy, w pełnej
mocy SYN OJCA – to jest BÓG TWÓRCA, jedyny, który ma prawo tworzenia.
Wszystko, co zostaje potem stworzone, nie ma prawa tworzenia tylko stwarzania –
przekształcania tego, co przez BOGA TWÓRCĘ zostało zrobione. To samo tyczy się
człowieka – my nic nie tworzymy, my tylko możemy stworzyć cos z czegoś, co już
istnieje.
Teraz w tym ODŚw. ten zrodzony BÓG, który ma coś zrobić, coś co będzie
dążyło do tego, by OJCIEC w swojej radości nie był sam – ten BÓG
wytwarza/stwarza PRAENERGIĘ. Praenergia jest techniką, to jest cos takiego, że
kiedy w ODŚw nie ma nic…. – klik! I już coś jest. Ale to „coś jest” jest już
energetyczne, natomiast tworzywem w ODŚw jest Praenergia, ale tego nie ma, gdyż
nie ma nic. Dlatego Oni mówią: „nie zajmuj się tym problemem, to jest naprawdę
technika. Dlatego ludzie mogą nie tylko „drogą otwartego serca”, ale również innymi
sposobami np. korzystając z sił przyrody, korzystać z techniki z Praenergii – dlatego
mają czasem takie zdumiewające rezultaty w uzdrawianiu. Każdy z warsztatowiczów
ma już tę technikę w rękach.

BÓG powstał, ma technikę i przystępuje do tworzenia całości (na skali
przechodzimy do okienka powyżej). Tam gdzie jest „I” powinien być znak „Ω”
przerwany z prawej strony – i w tym miejscu jest 12 złotych kresek – Omega jest w
tym przypadku trzynasta kreską. Tak naprawdę jest to iluzyjny znak Ω, bo tu
mieszają się ze sobą trzy koła:
- góry i dołu
- wejścia i wyjścia
- początku i końca
i jeśli one się właściwie ustawiają, to w tym ruchu pojawia się znak Ω i •. Jak ktoś
wejdzie w ten punkt – może wszystko. Jezus wchodził w ten punkt, ale tez nie mógł
wszystkiego, miał tu pewne ograniczenia, ale był pełnym Posłanym. A jak na razie
Posłanego na Ziemi nie ma, choć nad tym ciężko pracujemy, żaden z nas nie
osiągnął mocy Jezusa. Mimo to do tej pracy związanej z końcem 2012 roku przyszło
tutaj 10 osób, które mogą zostać Posłanymi. Dwóch w tej chwili pracuje na ten
sukces i zobaczymy, komu się uda.
Tu gdzie mamy BOGA, tu gdzie mamy GŁĘBIĘ, po raz pierwszy powstaje
przestrzeń, ta przestrzeń niby malutka, ale ma 10ⁿ poziomów (n – jest tu potęgą 87
cyfrową). Trudno to nawet matematycznie wyrazić. To jest cos niemożliwego,
niezgłębionego, ale mamy po raz pierwszy do czynienia z przestrzenią – czymś, co
jest – ale nie ma tu jeszcze energii. Natomiast powstaje moc rzeczywista. Tutaj BÓG
wydziela z siebie 12-cie części, które nazwał ARLONAMI. To są potężne istoty, one
tworzą plan, dzięki któremu ma powstać całość. Czym są ARLONOWIE? To są
oddzielne cząstki BOGA, to są jego ręce.
Ciało ludzkie, jak nie ma w sobie obudzonego IQ w DNA też myśli:
Ciało ludzkie ma 8,5 IQ, ręka 4,5 IQ, palec 0,8 IQ – to wszystko myśli.
Np. drapię się po głowie – ale to jest moja myśl, mój zamiar, jednak mojej ręce do
„głowy” nie przyjdzie, że ja ten ruch, tę czynność wymusiłem na niej. Jej się wydaje,
że to ona chce i że to ona pracuje nad tym, by palce się odpowiednio ułożyły itd.
Bladego pojęcia nie ma o tym, że to jest moja wola – ale ona działa. Gdyby ona się
teraz zderzyła z twarzą drugiego człowieka, to jej się będzie wydawało, że to jest
atak, choć to zrobiłem ja.
To samo jest z Duchem Ludzkim. Duch Ludzki, który śni życiem, gdy kotwi się
w przestrzeni energetycznej – bo musi się zetrzeć z energią emocji – wydziela z
siebie (albo produkuje) pośrednika – Duszę. DUSZA o DUCHU nic nie wie, ciało o
Duszy nic nie wie, ale Dusza o ciele potrafi dużo wiedzieć, natomiast Duch wie o
jednym i o drugim. To samo jest z ARLONAMI i z BOGIEM.
ARLONOWIE przystępują do pracy. Oni z tego obszaru wydzielają jeszcze
mniejszą przestrzeń i nazywają go CISZĄ. I BÓG i ARLONOWIE i CISZA – to jest
ciągle jeszcze BÓG TWÓRCA – wszędzie jest ta troistość. I tutaj w tej ciszy powstają
ZASADY. Wszystkie zasady tworzenia czegokolwiek, co kiedykolwiek tutaj w tej
rzeczywistości u BOGA ELOHINA (Eloooohiiiiiiiiinnnn) powstanie. Ta przestrzeń ma
10ⁿ poziomów (n – potęga 51 cyfrowa). W CISZY znajduje się tez MACIERZ.
MACIERZ jest czymś, co dokładnie zapisało ewolucję duchową. Wszystko, co
kiedykolwiek będzie się doskonalić – a doskonali się tylko STWÓRCA i DUCH LUDZKI

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

Stwórcy tworzą światy:
-

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

Dla istot tam ewoluujących jest to obojętne. Tak jak tutaj dla nas, jest to taki sam
obraz dla nich – jest to doświadczenie Stwórcy.
Przyjrzyjmy się teraz jednemu Stwórcy, który się nazywa LENARI. LENARI,
stworzył właśnie całe to Multiwersum składające się z 7 wszechświatów – i właśnie w
jednym z tych wszechświatów znajduje się Galaktyka z naszą Planetą. Lenari sam
zawarł się w 10ⁿ (n=21) poziomów i sam jest też trójistny. Ma tutaj poziom Krzyża –
czyli 10ⁿ (n=15) i ma tez poziom atomowy: 3 mld poziomów. To jest ciągle ON.
Stwórca LENARI. Przystąpił tez do tworzenia poziomów stwórczych – co to znaczy?
Najpierw stworzył pierwszy poziom, gdzie mamy – 3 mln poziomów. Potem milion
poziomów.
I ten ostatni poziom stwórczy 389.000 poziomów – to jest właśnie to multiwersum ze
wszystkimi światami jakie się w nim zawarły. I tu właśnie w tych przestrzeniach na
tych planetach. Stwórca musi się rozwijać, musi ewoluować, musi poznać, czym jest
doskonalenie się, czym jest pełne wyrażanie się w PWW.
I tutaj ma 2 sposoby wzrastania:
- albo sam na danej Planecie, będzie żył jako Jeziorski, potem Kowalski potem
Marciniak itd. Potem na innej Planecie jako Blu Blu Blu, Ble Ble Ble itd
- albo wprowadzi tu model, który wykorzystał Bóg Twórca – Czyli Ducha
Ludzkiego. On może rozwijać się poprzez Ducha Ludzkiego – a więc w jednym
i tym samym czasie dokładnie doświadczać w pełni, życia: Kowalskiego,
Jeziorskiego, Marciniaka, Blu Blu Blu, Ble Ble Ble itd. Innymi słowy Stwórca tu i
teraz doświadcza całości, dzięki czemu skraca ten czas.
Bo gdyby tylko chciał ewoluować na tej planecie, a cała reszta to byłyby tylko roboty
duchowe, a On byłby w pełni tylko Kowalskim – to ile wcieleń na to by potrzebował?
To tę Planetę „obskoczyłby” przez ile miliardów lat? A tymczasem On w jednej chwili
doświadcza życia każdej istoty doskonalącej się w swoim multiwersum. To jest
potęga. Dzięki temu On w swoich poziomach wzrasta i zbliża się do Boga Twórcy,
dzięki czemu kiedyś wstanie przed Bogiem, Ojcem Wszechrzeczy i powie „Cześć
Bracie. Jestem. Teraz będzie zabawa na całego” Tak właśnie jest. Światy powstały po
to by była totalna radość. Wszędzie tam gdzie zabija się obecność Ojca, wprowadza
się ból i cierpienie.
Co to znaczy wzrastanie przez Ducha Ludzkiego?
Nagle pojawia się ten nasz „zawodnik” – czyli my sami, człowiek karmiczny. Mówimy
tutaj o istocie duchowej, która jest oddzielna. Wbrew pozorom Duch Ludzki tak samo
doświadcza całości jak i Stwórca, choć nie ma pojęcia o tym, że jest takim
„telewizyjnym ekranem”, poprzez który Stwórca przez tego Kowalskiego wzrasta, ale
Duch Ludzki jest doskonały – został stworzony na obraz i podobieństwo Boże – Boga
Twórcy, a Bóg Twórca został „wyrżnięty” z Ojca Wszechrzeczy. Ojciec, Syn i Duch – a
wszystko to jest wyklute z Oceanu Ducha Świętego – to jedno. Jeśli człowiek dociera

sam do przestrzenie ducha – czyli samego siebie, czuje że jest wspaniały. Jak potem
ten człowiek będzie patrzył na innych i zobaczy ich ból i cierpienie i przejrzy (bo z
poziomu Ducha widzi się wszystko) jak machina uwala człowieka pozorując jego
szczęście – a go zabija, niszczy, bo robi z niego egzystencjonalne Zombi – taki
człowiek nigdy nie spocznie nim tego wszystkiego nie naprawi.
Jak ewoluuje człowiek?
Człowiek ewoluuje od samego dołu – i tutaj idziemy na sam początek skali Poziomów
Stwórczych. Ogólnie wiemy, że tak naprawdę snem życia – bo przecież jest Księga
Snów Ojca i Duch Ludzki ma własną Księgę Snów – ewoluuje tylko Duch Ludzki.
Ale Duch Ludzki musi ewoluować w przestrzeniach materialnych, bo tylko one są w
stanie utrzymać energię emocji – a nad nią na samym początku trzeba zapanować.
Duch Ludzki to Duch – on nie ma nawet w sobie cząstek energetycznych, jak się on
może przejawić w tej materii? To jest niemożliwe. Dlatego Duch jak ma tylko
umiejętność uruchamia energię (technika) – może się wówczas ukazać. Duch
Ludzki tworzy, więc coś na kształt duszy i dopiero ta Dusza jest w stanie zasilić
ciało fizyczne.
------------ o ------------Nigdy nie powstanie żaden człowiek, jeśli ciało fizyczne nie będzie zawierało
właściwych kodów, właściwych wzorców energetycznych. Te kody są zawarte w
macierzy, a powiela je ludzkie DNA. Innymi słowy: jeśli ktoś, kiedykolwiek stworzy
drugiego człowieka biologicznego – nie będzie to ten sam człowiek (biologicznie tak,
fizycznie tak, ale dusza będzie zupełnie inna). Czyli nie możemy mówić tak jak na
filmach sci-fi, że będziemy hodować ludzi po to, aby mieć „części zapasowe” –
organy, bo byłoby to morderstwo. Już w czasie II wojny światowej, pewna niemiecka
firma, eksperymentując na więźniach w obozach, znalazła sposób jak pobudzić
ludzkie DNA, by wszystkie organy w człowieku odrastały, ale to odrastanie
biologicznie trwało tak samo długo. Dzisiaj opracowali już inhibitory (przyspieszacze)
dzięki którym ręka potrafi w 3 lata odrosnąć. Czemu się o tym nie mówi……? Bo
przestałby człowiek cierpieć. Co się stało z lekarzami, którzy chcieli te ideę w USA
ogłosić? Jednego dnia wszyscy zniknęli. Tak samo jak Tesla, który dał światu
darmową energię – został zamordowany. A dzisiaj korzystając z jego technik
produkuje się urządzenia, które potrafią zmieniać klimat na całej kuli ziemskiej i
„uwalać świadomość człowieka” Te urządzenia i to, co się dzieje, w ciągu 40 lat
totalnie załatwia człowieka na tej Planecie, nie będzie się już można podnieść. Jeśli
do tego czasu nie powstanie jakiś kraj, w którym będą sami święci – nie powstanie
moc, by to zmienić.
------------ o ------------- cd Skali Poziomów Stwórczych
Duch Ludzki otwiera swoje oczy – czyli innymi słowy z łona wyszedł Kowalski,
otwiera oczy i mówi: „jestem” i zaczyna poznawać ten świat. Innymi słowy idziemy
na początek skali Poziomów Stwórczych – tu gdzie jest punkt „0”. Od „0” do „9”
poziomu stwórczego mamy tzw. energię emocji. Człowiek tutaj musi nauczyć się
przekształcać te energię – i właśnie tu toczymy cały czas bój z ciemnością,
właśnie tutaj załatwiają człowieka, załatwiają Duszę i później opanowują z tego

poziomu Ducha Ludzkiego wytracając go raz na zawsze. Człowiek tu w tej przestrzeni
jako fizyczny – i od razu w tej poczekalni astralnej zalicza od razu 3 poziomy (trzy
poziomy istnienia) - tu gdzie jest energia emocji, tu gdzie jest serce i tu gdzie jest
umysł – do 29-tego poziomu stwórczego. Co to oznacza… to oznacza, że człowiek w
prawie PWW ma tak przekształcając energie emocji, by nadać jej wartość serca i robi
to oczywiście umysłem, musi wiedzieć jak – to jest takie parcie. Jeśli człowiek
pozostaje w zgodzie z Górą – a pierwotny człowiek cały czas ma kontakt ze swoim
opiekunem, wtedy wie, o co w tym wszystkim chodzi i staje się cudowny.
Zobaczmy jak wygląda podstawowa struktura energetyczna człowieka:

- energia, która wpływa do człowieka jest neutralna, wpływa od dołu przez
czakrę podstawy (pomijam czakry stóp, które tez są zasilane energia z sił przyrody z
ziemi – dlatego tu tez się robi pewne odcięcia i człowiek słabnie), tylko od człowieka
zależy czy przepuści ją –uwaga – przez jeden z dwóch ośrodków który jest w nim:
albo ośrodek energii przeciwnej (w tzw. mózgu jelitowym (brzuchu) jest zawarta jak
wiemy matryca, tu też jest zawarty program PTP), czy tak będzie umysłem nad sobą
panował, by nie dać się oszukać i zrobić w „konia” przez obowiązujące prawo
moralne (matryca PTP), ale przepuści je przez serce prawem energetycznym –
gdzie jest miłość, braterstwo, jedność, poszanowanie, tolerancja, gdzie jest odczucie
jedności z człowiekiem - ale na tej skali miłości. Jeśli to mu się uda – ciągle w życiu
dokonując wyborów (bo matrycy nie można całkiem skasować), trzeba się nauczyć
dokonywać wyborów, to nauczy się w życiu kierować jednak sercem – taki człowiek
gdy osiągnie w życiu pewien stały poziom – na 13-tym poziomie stwórczym, nie musi
się już więcej wcielać i potem już ewoluuje w świecie astralnym. Właśnie w tamtej
poczekalni „zapina” to wszystko tak, żeby serce było pełne.
Czemu tego nie zrobi się w całości tam? Dlatego, że gdyby człowiek będąc
Duszą doświadczył naprawdę energii emocji, czy to miłości, czy nienawiści lub
czegokolwiek – od razu wykasowałoby to umysł. To jest całkowicie pochłonięcie
świadomości. Dlatego ludzie, którzy są w stanie śmierci klinicznej – którzy tam idą –
nie są w stanie zapomnieć tej miłości, która tam była. Tak naprawdę ten świat
astralny, ta nasza poczekalnia to jest odbicie eteryczno-energetyczne tej naszej
rzeczywistości i nic więcej. Tamten świat jest zupełnie inaczej wyglądający. W
świecie astralnym jest sztuczne promieniowanie tą energia miłości. Tak jak kury
siedzące po ciemku w kurniku, tak lampa, gdy im włączymy pozwala na włączenie
umysłu. Energia emocji, która działała w zaciemnieniu nie potrafi wówczas na nich
wpływać. Gdyby tam przestało to światło miłości działać, jakakolwiek Dusza (bo nie
ma tego przepracowanego) weszłaby w złość – ta złość by pochłonęła ją na zawsze –
taka jest wielka, taka jest potężna. Ona tu – gdy jesteśmy gęstsi materialnie, jest
trzymana w ryzach, nie potrafi wybuchnąć. Dlatego musimy żyć i wzrastać w świecie
materialnym – inaczej byłaby to ewolucja energetyczna i człowiek by otwierał tylko
„dziobek” i chłonął promieniowanie ze Słońca – i to by było jego pożywienie.
Czyli tu na ziemi i w naszej poczekalni astralnej, trzy progi istnienia
pokonujemy, czyli:
- uczymy się panować nad energia emocji, nadając jej wartość serca
- uczymy posługiwać się w pełni umysłem.

Potem przychodzi czwarty poziom istnienia – tu gdzie na skali jest „świadomość
emocjonalna” intuicja i świadomość duchowa, czyli „jasnowiedzenie”. Tutaj odrzuca
się umysł. Czemu? -> A po co komu myślenie, jak wszystko wie? Człowiek karmiczny
potrafi szczątkowo doświadczyć intuicji i szczątkowo doświadczyć jasnowiedzenia.
Jedynie jest taka niewielka grupa ludzi, których nazywamy artystami – ta powyżej
poziomu 550° na Skali Rozwoju Człowieka, która potrafi w stanie „weny twórczej”
wejść w obszary abstrakcji i pojmują to coś właśnie z poziomu świadomości. Dlatego
to wszystko, co w czasie tworzenia ściągną tutaj (a dochodzą do poziomu 900°) jest
takie cudowne. Potem sami – gdy maja już te fale theta wyłączone, patrzą na te
swoje dzieła, albo czytają i mówią „Boże! Jaki ja jestem cudowny! Niemożliwe, abym
ja to stworzył! – bo mają już inny poziom odbioru, inny poziom percepcji.
Potem jest kolejny, piąty poziom istnienia – WOLA.
Ja nie musze wiedzieć jak mam coś stworzyć, jak coś ma wyglądać. Chcę! – I jest!
To jest poziom WOLI. Ale to nie jest ludzkie chcenie, to jest zupełnie inny
mechanizm.
Następnie WOLĘ kasuje się na rzecz sił duchowych – tu mamy kolejny poziom
istnienia – DUCH.
Potem DUCHA kasuje się na rzecz KREACJI.
I potem ósmy poziom istnienia – czyli nawet i kreacja nie ma żadnego
znaczenia, gdy jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, bo tam jest i istnieje wszystko.
Wystarczy tylko umiejętność powołania tego – i to jest!. Nie trzeba nic, tam już
wszystko jest, dlatego nie ma żadnej potrzeby tworzenia. Chce – mam, dlatego tam
się w pełni istnieje – i co jest ciekawe, wtedy bardzo dobrze jest poznawać pracę,
poznawać życie, poznawać doświadczenie innych. To jest cudowne. W ten sposób
Duch Ludzki zalicza 8 poziom istnienia – czyli poziom 179 na skali.
Potem jest jeszcze poziom:
9 – Aniołowie
10 – Archaniołowie
11 – Cherubini
i jako Stwórca – poziom 12.
Bo Duch Ludzki pokonując kolejne 4 poziomy dorównuje Stwórcy, kiedy ma
taką sama moc i doskonałość jak Stwórca. Nagle znajduje się w tym pokoju zabaw,
gdzie siedzą inni Stwórcy – „dostaje w głowę” 13-tym promieniem bezpośrednio od
Boga Twórcy i słyszy: „witaj w drużynie, tam masz klocki, twórz swoje światy. Jakie?
-

zewnętrzne w zewnętrzu
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wewnętrzne w wewnętrzu

I Duch Ludzki – już jako Stwórca, znowu się „męczy”, ale już w tym przypadku
cudownie doświadcza całości, by kiedyś tam, znaleźć się w Oceanie Ducha Św. jako
cząstka prawdziwa tego czegoś i towarzyszyć Bogu w doświadczaniu pełnej radości.

UWAGA. Człowiek fizyczny – łatwo go tutaj skasować, ale on też ma ciało eteryczne.
Kiedy człowiek karmiczny kończy swoje wcielenia na innych planetach (tutaj ten
model z reguły nie obowiązuje) ciało eteryczne jest podkręcone i łączy się z Duszą.
Natomiast u nas, kiedy cierpienia jest za dużo, ciało eteryczne jest tak niedoskonałe
– łącznie z częścią powłoki energetycznej, to ono jest odrzucane – jest to pewna
strata dla Duszy, bo przecież potrzebuje wzmocnienia energetycznego. No, ale cóż.
Na 79 poziomie stwórczym, gdzie kończy się WOLA, Dusza znika – ona wchodzi
bezpośrednio w Ducha. Od tej chwili istnieje Duch, ale ma jeszcze pasma duchowoenergetyczne – bo Dusza jest energetyczna.
Dopiero na 179 poziomie stwórczym – czyli po przekroczeniu 8-mego poziomu
istnienia, Dusza wypada z Człowieka, zanika ostatnia jedna, jedyna cząstka
energetyczna – i tylko taka istota jest niezniszczalna. Dopóki to się nie stanie,
zarówno Człowieka, jak i jego ciało energetyczne, jak i duszę, jak i ducha można
zniszczyć. I właśnie o to jest cały dramat.
W tym idealnym modelu przedstawionym powyżej w skrócie, są jednak pewne
niedopowiedzenia: w jaki sposób człowiek ma dokonywać właściwych wyborów?
Tworzy mu się przeciwieństwa. Gdybyśmy byli cały czas w stanie miłości, to nie
umielibyśmy tej miłości utrzymać wtedy, gdyby nas wsadzili do obozu
koncentracyjnego, albo to ruskiego lagru – byłoby to niemożliwe.
Co to znaczy przeciwieństwa?
Jeden z 12 Arlonów, nazywa się PANEM PRZECIWIEŃSTW – on wśród Twórców
tworzy przeciwieństwa. Uczy ich, w jaki sposób mogą wzrastać dokonując wyborów.
Gdyby wszystko było ekstra, gdyby zasady budowy i doświadczania były takie proste
– to po co by była ta cała zabawa w życie? On wśród Twórców tworzy
przeciwieństwa, utrudnia im tę pracę, sprawia by dokonywanie wyborów nie było
takie łatwe. Jego cząstka - czyli powiedzmy sobie, że Pan Przeciwieństw wydziela z
siebie takie promienie. Te jego cząstki to są siły Lucyferyczne i te siły działają w
przestrzeniach Stwórczych. I z tych sił Lucyferycznych jeszcze się bardziej rozbijają
cząstki – i tutaj mamy do czynienia z Szatanami. Szatan, czyli Pan Przekształceń
Planetarnych schodzi na każdą Planetę, gdzie ewoluuje już Człowiek. Siły
Lucyferyczne działają tam, gdzie już ewoluuje niezniszczalny, ale mogący się jeszcze
zagubić w swoich niewłaściwych wyborach – Duch Ludzki. Innymi słowy na każdej
Planecie jest Szatan, Lucyfer i Pan Przeciwieństw – to cząstka Boga i tutaj nie
ma żartów. Ta cząstka obdarzona jest pełna kreacją, pełną wola, wolą i
niezniszczalnością – i może robić, co chce. Prawdą też jest, że Pan Przeciwieństw
przeszedł na stronę Sił Ciemności, przejęta została Macierz, dlatego można było
wprowadzić kody w ludzkie ciała, zdegradować ludzkie ciała – czyli wzór pierwotnego
człowieka został wypaczony. Dlatego ludzie, którzy potem ewoluują na innych
Planetach nie są w stanie dojrzeć w sobie Boga, nie są w stanie skomunikować się z
Górą, a te kody silnie działają na tej Planecie. Czyli mamy tutaj do czynienia z kimś,
kto tworzył kiedyś cudowne przeciwieństwa, ale teraz niszczy ludzi, tylko i wyłącznie
po to, aby byli źli, aby stosowali PTP.

Co to znaczy doświadczanie tych przeciwieństw?
Istoty ewoluujące w innych bardziej idealnych światach, potrzebują nieraz tysięcy
wcieleń, by zapisać w sobie na trwale umiejętność dokonywania wyborów wtedy,
kiedy jest: ból i cierpienie -> ażeby tego bólu i cierpienia nie było. Albo, żeby w tym
bólu i cierpieniu utrzymywać pozytywną po sercu jedność z drugim człowiekiem. Czyli
mamy tutaj do czynienia z czymś, co powinno i u nas podobnie wyglądać. Niestety
tak nie jest. Ja też pytałem kiedyś Górę jak my to mamy odczuć – nie do końca
rozumiałem.
Skrót sceny, w którą wstawiono Zbyszka: byłem synem Sułtana żyjącym w
dobrobycie, ale w wyniku prowadzonej wojny i najazdu ginie. Budzi się jako 30-to
latek głodny – już w innym świecie jako współczesny żebrak w Ameryce. Prosząc o
jedzenie przechodniów zostaje zignorowany i odrzucony przez ludzi i nie otrzymuje
tego, co miał w tamtym świecie. W końcu głodny, wściekły na innych otwiera kosz i
zjada pierwsze napotkane tam nadgnite jabłko i zjada. Czuje ból, niechęć do ludzi,
staje się jakby bezwzględny. Zaczął się zmieniać – nie utrzymał swojej cudowności.
Po to są, więc przeciwieństwa i te przeciwieństwa są nam umiejętnie dawkowane, by
człowiek mógł wzrastać, by potrafił dokonywać wyborów między złem – czyli
podporządkowaniem drugiego człowieka, a dobrem.
Człowiek, który w przeciwieństwach się zatraca, gubi swoja drogę. By tak się
nie stało, każdy Stwórca uruchamia pewien mechanizm podpowiedzi. Nasz Stwórca
tez cos uruchomił. Kiedy my mamy otwarte kanały, zawsze stoi przy nas Opiekun i
słyszymy jego głos. Gdy kanały nie są otwarte, nie wiemy nawet, że świat duchowy
istnieje – i dajemy się wtedy wyprowadzać na manowce.
Stwórca wydziela z siebie promienie. Te główne promienie to Cherubini.
Cherubini się dzielą – to są Archaniołowie. Te promienie znów się dzielą – to są
Aniołowie. Przy każdym człowieku na poziomie istnienia stał Anioł i mu podszeptywał
i On mu mówił wyraźnie: zrób to, bo to tak nie uczciwie żerować na swojej żonie itd.
itp. I człowiek mógł słuchając jednego i tego od zaprzeczeń (czyli podszeptów
Szatana) – dokonywać właściwych wyborów. Jednakże został odcięty głos Opiekuna i
przez to słyszymy już tylko jedno - Szatana.
Widzimy, więc, na czym polega ta ewolucja. W PWW ścierając się z
przeciwieństwami, Duch Ludzki stale wzrasta, by stać się kiedyś STWÓRCĄ.
Przypomnienie spraw związanych z tą „inną rzeczywistością”:
Pamiętacie? – jest nasza rzeczywistość stworzona w PWW. Jest tez lustro i tych
trzech Bogów tam, jednym z tych trzech Bogów jest DIABEL – i On przejął tam
dowództwo – scalił, zgrupował tych Bogów i tamta rzeczywistość powoli zaczęła
przenikać tę rzeczywistość. Doprowadził do tego, że przeciągnął na swoja stronę
niektórych Stwórców i „pomieszał” im w głowach.
Nim zobaczymy jak tamta rzeczywistość zaczęła mieszać w głowach,
przyjrzyjmy się jeszcze innemu Stwórcy z naszej rzeczywistości, który siedzi obok
Lenariego i tworzy swoje światy – nazywa się MOOR i stworzył przez przypadek
swoje Multiwersum składające się również z 7-miu wszechświatów. Zamieszkałych
dotychczas jest 6, siódmy jest na razie pusty, niezapełniony.

MOOR stworzył światy wewnętrzne, oznacza to, że wszystko jest jakby
zawarte w nim. Ponieważ są to światy wewnętrzne e zewnętrzu, ta zawartość w nim
jest mimo wszystko ekstrapolowana na zewnątrz. On jest każdą cząstką tego
wszystkiego, co tam jest. Stworzył je – bo miał Prawo Wolnego Wyboru – w Prawie
Totalnego Podporządkowania (ale mówimy ciągle o naszej rzeczywistości, a nie o
rzeczywistości Lustra) To jest bardzo ważna i istotna rzecz, bo coś co zostało
stworzone w naszym prawie istnienia – w PWW, ciągle może zostać odzyskane, choć
będzie tak samo złe, jak coś co zostało stworzone w tamtej rzeczywistości – czyli w
PTP. Tamto jest ZŁO i nie można tego odzyskać. Musimy o tym dokładnie
wiedzieć, gdy będziemy się ścierać z tymi siłami!!
To jest bardzo ważna rzecz. Jak się popełni błąd – może być fatalny
w skutkach.
MOOR stworzył światy swoje, czyli stworzył swoje multiwersum w PTP, ale
wszystko to, co zostało tam, w tamtym świecie stworzone, czuje się jak ryba w
wodzie. Im jest doskonale, Oni nie znają innego sposobu istnienia. Im jest cudownie.
Co to znaczy, że został stworzony w PTP?
To znaczy, że każda istota: Kowalski, Jeziorski, Marciniak itd. nie jest oddzielną
ewoluującą, doskonaląca się istotą, ale jest Stwórcą. On jest we wszystkim, a ma
wspólny umysł, on jest całością. Tu nie obowiązuje prawo kreacji.
Ale uwaga MOOR, jest genialnym artystą, on żyje życiem Jeziorskiego, on żyje
życiem Kowalskiego i jest nimi dosłownie. On nie obserwuje ich – bo nie dał im
wolnej woli. Ponieważ mamy do czynienia ze Stwórcą, a nie z Kowalskim, który
otworzył oczy, to, jeśli Kowalski-Stwórca, zajmie się tutaj malarstwem, to to
malarstwo będzie czymś najcudowniejszym w świecie. Jeśli zajmie się tworzeniem
jakichś struktur społecznych – będzie to majstersztyk. To jest piękne. To, co stworzył
MOOR, to jest po prostu fantastyczne. Ta doskonałość poraża. Jak się spotykamy z
istotami stamtąd to człowiek jest zniewolony ta doskonałością. Ta doskonałość nie
jest zawarta w obrazie, ona przenika was, pochłania.
Pierwszy raz jak starłem się z prawdziwą istota stamtąd, z Rafaelem (było to
kilka lat temu w Gliwicach – a myślałem, że to jest Duch) stosowałem różne techniki,
by tę istotę zamknąć i ściągnąłem w końcu te istotę. Dzisiaj wiem, że tylko, dlatego,
że ona sobie na to pozwoliła. A ta istota rozbiła Lustro Anielskie i popatrzyła na mnie.
To był taki krystalicznie czarno wyglądający 30-to latek. Jak go zobaczyłem – koniec,
było po mnie. To było coś doskonałego – to było szokujące doświadczenie: włosy,
skóra, to wszystko było piękne. Mnie zamurowało i mogłem tak patrzeć przez cały
czas. On był tez doskonały w swoim wyrazie – przecież to był mój przeciwnik, a on
popatrzył i zwyczajnie odszedł. Aniołowie tylko się odsunęli – a to był najniższy
szczebel sił ciemności.
Gdyby nie był doskonały mógłby zrobić tak: okazać mi niby pogardę i odejść –
ale co by to oznaczało? Że się ze mną liczy. Gdyby, choć powiedział: „aha uznaję Cię,
ale jednak jestem wyższy…” a On nic, On nawet był doskonały w swoim zachowaniu.
Popatrzył – to było prawdziwe patrzenie, tam nie było chłodu, obojętności. Po prostu
popatrzył, zrozumiał i poszedł sobie. Doskonałość ostateczna. To powala. Gdyby nie
odszedł, stałbym tak i się gapił do dziś dnia.
Znalazłem się kiedyś w Oceanie Ducha Świętego w przestrzeni Stwórców, w
przestrzeni MOORA w miasteczku jakby z 50-tych lat w Ameryce. Było tam czysto,
ale czasami leży jakiś papierek – ale to wszystko jest tak doskonale wyreżyserowane,
że wiesz, że ktoś 100 tysięcy lat pracował nad tym, by tam papierek tak, a nie

inaczej leżał i korespondował z całością. Liść jak spadł, to jego odbicie w wodzie
mnie poraziło, to była chodząca doskonałość. Ja po prostu zamarłem, znalazłem się
tam i było po mnie. Jakby nie ktoś, kto mnie tam wprowadzał, już bym nie wyszedł,
tak to jest doskonałe.
MOOR jest genialnym artystą. Tyle tylko, że nie dał swoim istotom prawa
kreacji. Lenari, inni Stwórcy, wszystko szło do Ojca, a on był jedynym, który nie
wiedział jak się do Ojca zbliżyć – a przecież pięknie malował, ale nic z tego nie
wynikało. Co to znaczy, że nic z tego nie wynikało?
Zobaczcie: mamy naszego Stwórcę Lenariego. Lenari ma wielką stolarnię.
Nauczył dzieci tworzyć stoły i krzesła – i mówi do swoich dzieci tak: wiecie, co?
Poznałem taka fajną Krysię, jadę z nią na Bermudy, tam sobie będę z nią „długo
rozmawiał” i wrócę za 4 lata – a Wy twórzcie. Wrócę, zobaczymy, co będzie. Wraca
za 4 lata i już zbliżając się do tych magazynów drapie się po głowie. Mówi: co to
jest? Wszystko takie dziwne, poprzeinaczane, nie wie, co to jest.
Wchodzi do stolarni, dzieci go zobaczyły, cieszą się. Mówią: choć Tata, zmęczony
jesteś. Dać Ci coś? Nie dzieci, ja bym tylko chciał zrozumieć: co to jest? Bo ja tego
nie łapię…. Tata, Ty siadaj, my Ci zaraz to wytłumaczymy. On stara się usiąść na
takim wysokim stołku, ale nie umie – mówi, co Wy tworzycie? Przecież na tym nie da
się siedzieć! ….Tata….to jest po to, abyś siedząc opierał sobie ręce. Siedząc na
taborecie krzywiłeś się – i stąd ta skolioza itd… I w ten sposób dzieci pokazały mu
jak stworzyły nowe, bo w świecie gdzie istnieje PWW istnieje kreacja. Ponieważ
Kowalski, Jeziorski i na innych poziomach nieskończona ilość duchów tworzy wciąż
nowe, doświadcza itd. staje się jednocześnie doświadczeniem samego Stwórcy. On
ma zapis doskonalenia się wszystkich, dlatego ewoluuje.
Idźmy teraz do MOORA, wiemy, genialny artysta. MOOR też mówi tak: moje
dzieci nauczyłem was robić stoły, krzesła. Jadę do Transylwanii – już mam skrzydła
nietoperza – i z moją Hermenegildą, będę się tam zabawiał 4 lata. Za 4 lata wrócę,
zobaczymy, co zrobiliście. No i po tych 4 latach wraca. I tych magazynów jest
mnóstwo, jest taki zadowolony, przychodzi, dzieci go witają – cześć Tata siadaj tutaj.
Ale niestety te dzieci w tym czasie, kiedy go nie było, wyprodukowały niezliczona
ilość tylko stołków i krzeseł. Dlaczego? Bo nie mogły wpaść na nic ponad to, na co by
nie wpadł sam Stwórca – a On zabawiał się z Hermenegildą. Rozumiecie?
Kiedy jesteśmy w PTP w naszej rzeczywistości, każda istota stamtąd jest
Stwórcą, jeśli On sam na coś nie wpadnie – nie wpadnie na to nikt. To właśnie jest
takie doświadczanie siebie w tej wielości światów. I ten MOOR został w tyle. Stwórcy
poszli do góry, a On tkwił.
No to popatrzył MOOR na swoich dwóch braci, którzy stworzyli swoje światy w
PWW tak samo jak Lenari – ale stworzyli swoje światy z energii przeciwnej, dokładnie
z tej samej z której On wyrżnął istoty. I wtedy wpadł na genialny pomysł, zrodziła się
w nim potrzeba złodziejstwa, wykorzystania swoich braci, by z ich obszarów ściągać
ewoluującego Ducha Ludzkiego, wstawiać do swojego świata, by ten Duch przynosił
tu nową wartość. O co chodzi…..
No, bo w jego świecie w tym miasteczku, Kowalski wstawał o 9:00 i taka była
machina. A jak sprowadził Kowalskiego z tamtych światów, gdzie było PWW, to
tamten Kowalski wstawał o 9:01 i robił całe zamieszanie. Machina była wywrócona,
pracowała inaczej. Innymi słowy zaczął podbierać od tamtych Stwórców niezliczoną

ilość Dusz. Ale ktoś, kto istniał w PWW, a został przeniesiony do PTP nie istnieje, bo
on istniał tam – tu nie istnieje, a jednak jest. To jest porażające. Kto doprowadził do
tego, że stał się taki wielki dramat? Nieskończona ilość istot została tu przeniesiona!
Pamiętacie tamtą rzeczywistość i DIABLA?
Tamta rzeczywistość zaczęła powoli przenikać tę rzeczywistość – bo to jest jeden
Ocean Ducha Świętego – i DIABEL zaczął wpływać na Stwórców. Pozyskał PANA
PRZECIWIEŃSTW, który pozwolił mu wejść do Macierzy, dlatego mogli wprowadzać
kody w ludzkie ciała, mogli oddzielić Duszę od ludzkich ciał – bo Dusza w ciele nie
przebywa, a kiedyś przebywała – i takie inne sprawy. To dzięki temu możliwe było
tutaj powolne niszczenie przez jednego Stwórcę innych Stwórców, bo tamta
rzeczywistość chciała zapanować nad tą, by wszystko przejąć.
Co to znaczy z jednej rzeczywistości do drugiej?
Zawsze jak ktoś jest stworzony w PWW, bez względu na to, z jakiej energii powstał
(bo to jest tylko tworzywo) – w PWW trzeba dbać o siebie, dbać o szczęście, dbać o
radość. Kiedy schodzi tam ciemność (to są specjalne ekipy, które rozwalają całe
cywilizacje) tam tworzą struktury, przez co ludzie się znieprawiają. W tych
strukturach jest totalne podporządkowanie i ludzie już tylko poznają siebie poprzez
nienawiść, ból i cierpienie – po prostu chore. W ten sposób wymazują się z archiwum
zrodzenia – bo każdy ma takie archiwum – Dusza zostaje znieprawiona i po śmierci
automatycznie przechodzi do świata matryc (?). Czyli innymi słowy trafia do Piekła.
Uwaga! To jest straszne cierpienie, ja tez tego nie rozumiałem. No, ale dobrze: PWW
inne prawo istnienia, ale w PTP niszczył innych, to teraz będzie niszczony. Ale czy to
takie straszne? Przecież jest w swoim żywiole. NIE. Wprowadzili mnie do świata, w
którym obowiązywało inne prawo, całe doświadczenie trwało nie dłużej niż jedna
sekundę, a było jednym z trzech najgorszych w moim życiu. Znalazłem się w
przestrzeni kosmicznej, która należała do innego Prawa Istnienia i przed sobą
zobaczyłem samego siebie. Doświadczenie było empatyczno-duchowe, czyli: ja sam i
tylko wydawało mi się, że doświadczam tego, co doświadcza ten mój klon. Gdyby
teraz kogoś z was polać wrzątkiem, to mnie też ciarki na skórę wejdą i aż się
wzdrygnę. – ale czy będę doświadczał waszego bólu? NIE. I ja tak tez nie
doświadczałem, tylko takiej części, a już byłoby po moim umyśle, sekunda i byłoby
po mnie. My żyjemy w PWW i nawet sobie sprawy nie zdajemy z tego. Ryba żyje w
wodzie – i czy ona wie, że żyje w wodzie i robi, co chce? NIE. My tak. Robimy, co
chcemy. Jak zastosujemy mocniej prawo PTP wobec drugiego człowieka, a będzie to
uderzenie w System, to pójdziemy siedzieć – ale ciągle chodzimy od pryczy do
pryczy. Będziemy tam cwaniakować – silniejszy nam tak dokopie, że wylądujemy w
izolatce. Mamy PWW, będziemy wrzeszczeć – przywiążą nas pasami. Będę ruszał
rękami, palcami i będę nadal krzyczał. Zagipsują mnie i przywiążą język – ale mam
ciągle wolny wybór – będę myślał o czym chcę. Myślał!! Rozumiecie?! Jest tylko
jeden sposób, aby tego prawa mnie na chwile pozbawić – walnąć mnie młotkiem w
głowę, ale tracę świadomość. A jak tracę świadomość, mnie po prostu nie ma. Jak
się włącza świadomość – znów jestem w PWW. Choć są ograniczenia – w nim
jestem. Natomiast jak to prawo znika, dopiero rozumiem, co się zaczyna dziać.
UWAGA… Klon mój przede mną. Każda jego fizyczna, energetyczna, duchowa
cząstka, każda cząstka myśli, wszystko, co go stanowiło, zostało schwytane, nie
należało do niego. NIC. Rozumiecie? To była więź totalna, tamto prawo schwyciło.
Ten Klon przede mną spokojnie stał, ale ja widziałem, że chciał chwycić kosmiczny

nóż i od razu odciąć sobie głowę – i nie mógł tego zrobić, bo ruch nie należał do
niego. Taki jest prawdziwy wymiar piekła. To, co robisz człowiekowi na
ziemi, będzie robione tam, tobie – a kresu tego cierpienia nie ma. Będziesz
należał do innego porządku rzeczy, do Prawa Totalnego Podporządkowania.
I uwaga! W ten sposób nieskończona ilość istot ze świata stwórców „BANA” i
„O” została przeniesiona do krainy MOORA.
Ale tu mamy Stwórców, którzy wyrżnęli swoje światy z tego samego rodzaju
energii – tam też jest mechanizm podpowiedzi, czyli tez jest ktoś (jak u nas
Cherubini) kto im podpowiada. Poza tym, tam obudziła się tez pewna siła, która tez
pomogła dźwigać innych. Nie mniej, ponieważ stal spotkała się ze stalą – czyli
energia przeciwna z energią przeciwną, te istoty zaczęły walczyć o to, by odbudować
struktury duchowo-energetyczne w tych cywilizacjach. I najeźdźców wtedy
zablokowano. Innymi słowy MOOR został wyrzucony do swoich granic – a chciał
dalej wzrastać. Nauczył się jednego: przez to, że załatwił swoich Braci, że skasował
niezliczoną ilość istot, które ciągle cierpią w światach makiet – wzrósł o 2 poziomy w
poziomach Boskich. Ubogo… ale zawsze coś. Dopiero wtedy, skonfudowany, wiedząc,
że nie może już z takimi czarnymi walczyć, popatrzył na LENARIEGO, który stworzył
swoje światy z Energii Jedynej. Wcześniej nie zwracał na niego uwagi, dlaczego – bo
to jest Energia Jedyna, a On stworzył wszystko z Energii Przeciwnej. Nie zwracał, bo
musiałby w jakiś sposób doprowadzić do tego, aby te istoty z Energii Jedynej w jakiś
sposób zaistniały w Energii Przeciwnej. Ale nie miał już wyjścia. Tam Go
zablokowano, DIABEL Go opanował, PTP w stosunku do innych Stwórców Go
porwało, przeniknęło. Bo u siebie jak stosował PTP- czyli istoty powołał w tym
prawie, to tym istotom było cudownie. Gdyby one do naszego prawa zostały
przeniesione, nie wytrzymałyby bólu- to by było dla nich Piekło. Rozumiecie? Ale tam
u MOORA im, oryginalnym było cudownie.
MOOR opracował proces ciemnej przemiany – to, co właśnie nas tutaj niszczy
– opracował proces, dzięki któremu Dusza Ludzka, choć stworzona z Energii Jedynej,
znieprawiając się staja się z cząstek Energii Przeciwnej. Dlatego po śmierci, gdy taki
ktoś przekracza pewien próg, od razu jest odprowadzany łącznie z Duchem do krainy
MOORA – czyli do jego świata.
Innymi słowy armia ciemności najechała tutaj świat LENARIEGO. Najechała i
do tej pory zniszczono 20% wszystkich cywilizacji. 20% - to są już cywilizacje
strukturowe, hierarchiczne, w których nie ma miłości, nie ma braterstwa, jest totalne
podporządkowanie systemu – by w cierpieniu, bólu, niszczeniu innych ciągle się
znieprawiać. By przez cierpienie – którym siły ciemności się sycą – tak
przemeblowywać, przenicować Duszę, aby ona została wymazana z naszego
archiwum i trafiła po śmierci tam. Te cywilizacje są zwyrodniałe. Jak to wygląda na
przykładzie Szaraków. Wiadomo, że to była jedna cywilizacja kiedyś, ale to była
cywilizacja mieszkająca na różnych Planetach, odległości były duże. Jeden ich obszar
zaatakowała armia ciemności – to właśnie są te rude, szare stworki, które
przyjeżdżają, są tu i nas masowo wykańczają. To, co oni robią tutaj na ziemi – za
zezwoleniem władz, Buscha i innych, to po prostu jest tragedia. Wy może o tym nie
wiecie, ale jedno z ich miast jest tutaj w Polsce. Jest tam około 900 – oni to
nazywają: pensjonariuszy. Oni trzymają człowieka, świadomego bólu – cały czas w
stanie właśnie takiego fizjologicznego bólu. Siedząc na fotelu takim jak dentystyczny,

są w pełni władz umysłowych, nie poruszą się jednak, bo mają zablokowane ruchy.
Nie są przywiązani, ale się nie poruszą – i cały czas doświadczają bólu w sposób jakiś
fizjologiczny. Jest to tak straszne, że ich układ nerwowy, hormonalny produkuje
substancje, które są im potrzebne, a przy okazji ciemność z tego cierpienia zbiera
odpowiednia energię. To mamy tutaj. W Polsce!!!
Po najechaniu sił ciemności jednej z Planet Szaraków, doprowadzili oni (to
jest proces trwający ok. 2 tys lat), że z tych istot – braterskich, cudownych o
rozwiniętej technologii, zrobiono wynaturzone stwory. Struktury te, które zaczęły
ludzi niszczyć, doprowadziły w końcu do uwstecznienia się duchowego. Ci ludzie nie
potrafili obsługiwać wielu maszyn – wiecie, to samo zaczyna się u nas: myślą otwiera
się drzwi na lotniskach, uruchamia się pewne mechanizmy. Teraz pracuje się nad
tym, by myślą pracować z komputerem. To wyobraźcie sobie teraz tamtejszą
technologię w połączeniu z tamtymi maszynami – ale to była energetyka inna. Jak się
uwstecznili w rozwoju , nie potrafili już wieloma urządzeniami sterować. Ta
cywilizacja zaczęła padać. Potem szukali ratunku próbując robić krzyżówki z różnymi
rasami, by od strony biologicznej zrobić taka krzyżówkę, która sprawi, by lepsza
dusza chciała się wcielać w tak przygotowane ciało. A są tak odcięci od świata
duchowego, że autentycznie wierzą w to, że poprzez krzyżówkę biologiczną oni
odnowią, zrestytuują swój gatunek – a to nie ta droga. Ale są całkowicie odcięci.
Mamy też tych Szaraków, którzy do nas przyjeżdżają – to są ci wielcy z tych
części Planet, do których ciemność nie dotarła. – Oni ewoluowali. Jak tu przyjeżdżają
to ludzie porównują ich z Aniołami. Wszystko to, co z nich promieniuje jest po prostu
fantastyczne. Ale ich się przecież wybijało. W początkach dziejów ludzkich na tej
planecie to przecież toczyły się walki z nimi. Tu nie mówimy o walkach Synów
Światłości z ciemnością – bo one rozgrywały się tu w przestrzeniach duchowych – ale
to było straszne. Z resztą akurat teraz ten proces jest taki zahamowany, ale wielu z
naszych kontaktuje się z nimi. Pobieranie przez nich energii z ludzi jest podstawą ich
przetrwania.
Czyli widzimy, że jak przychodzi tutaj ciemność potrafi rozwalić i zniszczyć
cywilizację. Ogólnie można powiedzieć, że w Multiwersum LENARIEGO połowa
światów została pochłonięta przez ciemność, a połowa jest jeszcze po naszej stronie.
Najgorsze jest to, że tamta rzeczywistość z tego lustra, przez DIABLA rządzona,
zaczęła tu przenikać – i w ogóle połowa Stwórców stosuje wobec innych PTP, to jest
najgorsze w tym wszystkim. Znieprawiają swoich, znieprawiają innych. W tej
rzeczywistości walka toczy się o to.
LENARII – a to jest Energia Jedyna, ma oczywiście swoich podpowiadaczy:
Cherubini itd. ale Oni dysponują EJ, ona jest za słaba. Człowiek, gdy jest w
dysharmonii, w ogóle nie jest w stanie (ale to w ogóle) oprzeć się atakowi istoty,
która jest z energii przeciwnej. Tam jest stal, a my mamy powietrze – nie możemy
nic zrobić. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Bóg nie może tu palcem kiwnąć,
Stwórca nie może tu palcem kiwnąć, Cherubin, Archanioł i Anioł nie mogą tu palcem
kiwnąć. Dlaczego? Gdybym ja teraz chciał uderzyć koleżankę, a Bóg by mi rękę
schwycił, a Stwórca by chwycił moją rękę lub Anioł  wszystko w tej chwili
przestałoby istnieć….. PWW jest nienaruszalne. Oni mogą podpowiadać: nie bądź taki
zły! Mogą podpowiadać jej: uważaj to jest tyran, bierz nogi za pas i uciekaj – i to jest
wszystko, co mogą zrobić, mogą służyć radą. Sami nie są w stanie nic…. – PWW. To
jest bezkarność, to, co się teraz dzieje, to jest po prostu szok, to jest wykańczanie
tych, którzy są w PWW. Dali innym PWW, sami są w tym prawie stworzeni i nie mogą

nic zrobić – bo tamta rzeczywistość (z lustra) nie wiadomo w jaki sposób tu zaczęła
przenikać. Łapiecie? Nie mogą! I Bóg się temu bezradnie przygląda. Ale Ojciec
Prowadzący ma konia Trojańskiego. Z Boga Ojca i Ducha Świętego został zrodzony
„TEN”, została zrodzona istota, która została obdarzona pewnym prawem –
PRAWEM ZMIAN. Jak wiemy Bóg Twórca ma tylko Prawo Tworzenia, nie ma Prawa
Zmian, to jest bardzo ważna rzecz. Są, bowiem Prawa – jest ich 11 i są Karty, czyli
zezwolenia na działanie w określonym czasie istnienia pewnych pasm – np. w
człowieku fizycznym, duchowym, żeby dodatkowo z jakiegoś tam prawa korzystał.
Człowiek, karmiczny ma tylko Prawo Życia i Prawo Śmierci, żadnego innego.
Ponieważ i tak został stworzony w prawie stwarzania – więc tutaj jest jego dom, wiec
przekształca wszystko jak chce.
Ta Istota została stworzona w Prawie i jest Istotą Zstępującą, ale ewoluuje
jednocześnie jako Istota Schodząca. Ona – ta istota miała poznać wszystko. Innymi
słowy, powstała jako Kowalski w obu rzeczywistościach – we wszystkich światach.
Wzrastała tam i podnosiła się, więc poznawała zło i poznawała dobro. I ta istota też
dokonywała wyborów. Skoro widzi, że połowa wszystkiego to jest rzeczywistość z
PTP. Że cząstka BOGA – ARLON opowiedział się po ciemnej stronie (a naprawdę to
było opętanie, podporządkowanie DIABLOWI), dlatego było wejście i takie są
cierpienia tutaj. Bo normalnie Szatan na tych Planetach, które należą do PWW,
zawsze tworzył tylko takie „rasowe”, czyste przeciwieństwa, by ludziom było dobrze,
ale by doświadczali tego. On pomagał im zrozumieć pewne rzeczy, był nauczycielem.
Kiedy Szatan przeszedł na tamta stronę – bo szatan jest Istota dwudzielną- to
tam gdzie ciemność przykryła Planetę, szatan stanął po stronie zła, prawdziwego
totalnego podporządkowania – a nie tworzenia przeciwieństw. To jest ważna rzecz.
Czyli mamy do czynienie z Istotą (TEN), która widziała, że połowa wszystkiego
to złoi połowa w naszej rzeczywistości to już też jest zło – no, więc opowiedziała się
za głosem większości. I w końcu, kiedy wzrosła, kiedy stała się i Stwórcami, kiedy
stała się innymi wyższymi częściami, kiedy znowu zebrała się w całość, stanęła przed
Ojcem i powiedziała „wróciłem”. I wtedy Ojciec rzekł do tego Syna, który powrócił:
„Nie ujmuj świata w kategoriach zła, bo sam jesteś jego
największym wyrazem” rzekł Ojciec do marnortawnego Syna – i ów się zmienił.
O co chodzi? Oni mi pokazywali, jakim to było szokiem dla niego. My jak coś robimy,
błyskawicznie możemy przeskoczyć w jakiś inny temat i w czymś się odnaleźć. Ale
mówimy o Istocie, która stała się Bogiem w tamtej przestrzeni i jest jednocześnie
Bogiem w naszej rzeczywistości. Nieskończona ilością Istot, Stwórców itd. Istnieje na
różnych poziomach – to jest w niej zawarte, nie można dokonać przeskoku. To tak
samo jak firma, która zatrudnia 1000 osób zaczyna bankrutować – to jej nie
dźwigniecie. Firma, gdzie jest trzech pracowników – jeden pomysł i od razu firma
działa, przestawić tylko tu i tu.
W mechanizmie takim są dwie rzeczywistości, nie można dokonać przeskoku,
to jest niemożliwe, nie można tego natychmiast naprawić. …. Ale ów się zmienił.
Zrozumiał nagle, co zrobił. Popatrzył na Ojca i mówi:
„Tak popełniłem błąd. Ojcze Ty jesteś wolnością, ty jesteś radością,
Ty nam dałeś Prawo Wolnego Wyboru, ale Ja zapomniałem o Tobie”
Przyjął i niepokonany (przez własne słabości) odrzucił od siebie całe zło, całą
nienawiść, cała swoją moc. Łapiecie? Żeby udowodnić Ojcu, że popełnił błąd, On,
który był Bogami, zrezygnował ze wszystkiego i wszystko znikło. I znów zaczął się

rodzic na najniższym poziomie jako człowiek. On musiał Ojcu udowodnić, że popełnił
błąd – to było największe kosmiczne wydarzenie. Dzięki temu tu jesteśmy i dzięki
temu jesteśmy i dzięki temu teraz możemy walczyć z siłami zła (i przez Niego
nauczycie się technik w mieście ORIN i przez Niego będziecie szkoleni).
Potem budował siebie z fragmentów światła na wielu Planetach i Światach
Duchowych (bo jest jeszcze ewolucja duchowa), by przypodobać się Ojcu, by
zrozumiał iż On sam w niewłaściwy sposób chciał tylko zasłużyć na Ojcowska uwagę i
miłość. Czy Ci inni Stwórcy jak MOOR i inni – nie są to dzieci Boga? Są! Popełniły
błąd.. Czy Wy będziecie bić własne dziecko, albo nienawidzić za to, że jak Was ujrzy
– a ma 2 latka i w piaskownicy się bawi – to na wasz widok, będzie biec i wołać Tato!
Tatusiu!, a przy okazji Zuzię walnie łopatką? Nie! Bo ono nie wie. To trzeba tylko
naprawić. Po prostu.
Gdy zapanował nad sobą, gdy utorował sobą drogę światłu, gdy sam stał się
światłością, stanął znów u Ojca i usłyszał tylko „iż to była jego próba, że jest
jego najukochańszym synem”
UWAGA! Bo tutaj jest coś, o czym nie wiecie. Największy ból, największe
cierpienie, jakie jest zadane to wtedy, kiedy gdziekolwiek na jakiejkolwiek Planecie
rodzi się jego cząstka, przechodzi na każdym poziomie tę sama drogę: bólu i
cierpienia.
O co chodzi?
Wyobraźcie sobie, że oddał swoją moc ten, który był największą wtedy potęgą – był
Bogiem w tamtej rzeczywistości. Bogiem w tej rzeczywistości i mnogością innych
rzeczy. Jest też obecnie jednym z ARLONÓW. Mówimy o kimś, kogo piekło chciało
pochłonąć. Wszędzie tam, gdzie zaczął się rodzić stanowił największe zagrożenie dla
tamtego systemu, dla tamtej rzeczywistości. Czemu? Bo rodził się od nowa ktoś, co
wszystko już kiedyś osiągnął. Miał hart, cos nim kierowało (jakieś nieuświadomione
duchowe dążenie do Boga). A skoro On się rodził wszędzie, stanowił zagrożenie dla
PTP – największe. Oni wiedzieli, że to jest moc, że jak On się podniesie, mogą go nie
pokonać. Więc wszędzie tam gdzie się rodził jako człowiek, albo był jakąś wyższa
istotą – jak tylko rozpoznano jego pasma, był od razu niszczony. To jest to, co się
dzieje z człowiekiem na tek Planecie: podłączenia, opętania, gry energetyczne… Ale
dla niego w dwójnasób. Jego powrót do góry to była największa męka, to było
kosmiczne cierpienie – ale widzicie stanął przed Ojcem. I ruszył sam wybawiać
światy, które przekłamywali inni, by po nieskończoność jak najlepiej służyć Ojcu
wyrażając jego miłość do świata, swoją wolną wolą – A imię jego to JAN – PAN
BOŻYCH ZASTĘPÓW. A jak wiecie w tym roku (przyp. 2010) pierwszy raz w historii
tej Planety, Boże Zastępy na nią zeszły. Dlatego w Świątyni Serca pojawiły się w
korytarzu drzwi po lewej stronie – i jak tam się do nich idzie, załatwiają wszystko.
Innymi słowy, nagle na arenę wkroczył nowy zawodnik – PBZ, jedyny który
ma PRAWO ZMIAN . Jedyny! Ale PWW wciąż mówi o tym, że może wejść do
przestrzeni Bogów czy do przestrzeni Stwórców – jeśli go wpuszczą. Sam przy okazji
jest też wieloma Stwórcami, jest Bogiem tu, Bogiem znów tam itd. Jest potęgą.
ELOHIN wpuścił go do swojego domu i zaczęło się to, o co nam chodzi. Jeśli on by
teraz tu był, a ja bym chciał koleżankę uderzyć – on może chwycić moją rękę – tylko
on, żaden Bóg! PRAWO ZMIAN – to jest bardzo ważna rzecz i o tym musimy
pamiętać.

UWAGA! PBZ musiał się zająć tym, co najważniejsze, ratowaniem całości.
Wszędzie gdziekolwiek jest jakakolwiek rewolucja, gdziekolwiek jest jakiś ogień –
zawsze jest iskra, zawsze jest początek. Do tego początku musieli doprowadzić. Ten
początek jest dziś tu i teraz i zobaczycie, o co w tym wszystkim chodzi.
Zapoczątkował to Jezus i jeszcze jego wcześniejsze wcielenie, a my jesteśmy po
prostu tego kontynuacją.
Doszło do porozumienia między dwoma Stwórcami: LENARIM i ZACHABIM i
powstał pierwszy nazwany  właśnie JAN ze 103.000 – go poziomu. Jest to
najniższe duchowe zejście PBZ. JAN zajmuje się ratowaniem LENARIEGO i stąd
pójdzie na całość. Kim jest ZACHABIIII? Zachabiiii (a to jest jednocześnie cząstka
PBZ) jest STWÓRCĄ, który zbudował swój świat w PWW, ale tam pierwszy raz jest
tzw. naśladownictwo BIAŁEGO NURTU czyli: wszystko może płynąc do Boga,
może chcieć i płynąc jak chce – ale nie może powrócić, takie jest ciśnienie całości.
Rozumiecie? I wszystkim tam jest dobrze. Zachabiiii stworzył 31 wszechświatów –
dlatego było 31 czakramów tu u nas – a nie 7 o czym od dawna wiadomo i dał
swoim istotom – czyli Duchowi Ludzkiemu dostęp do Energii Boskiej. Ogólnie, gdyby
nie BIAŁY NURT ZMIAN, to dojście, dostęp do Energii Boskiej, dałby możliwość tym
osobom działanie (gdyby się znieprawiały) niszczące dla innych swoich braci. Jak
wiecie tutaj Duch Ludzki korzysta tylko z Energii Jedynej, więc nie jest w stanie
przeciwstawić się atakowi sił ciemności. Natomiast jak się pojawi ktoś, kto będzie
miał dostęp do Energii Boskiej, będzie mógł to zrobić.
JAN przystępuje, więc do akcji. Żeby zrozumieć całość – wydziela z siebie
Istoty, które my nazywamy QAPPA [o:] – to są te z 30.000-go poziomu. Są to istoty
dwubiegunowe – energia jedyna, ale spolaryzowana: plus i minus. Dzięki temu
mogło dojść do powstania takiej istoty jak PANAMONOONNNM, która zawiera w
sobie Energię Jedyną, Energią Boską. Rzecz w tym, że człowiek – ten naturalny, gdy
korzysta z energii przeciwnej, to tylko tu w matrycy, kiedy uruchamia egoizm,
wykorzystanie ludzi itd. Taki człowiek nie zechce połączyć obu energii, bo jak
wchodzi w strumień energii przeciwnej – to tu jest niewidoczny, jak w kanał, kiedy
już ta moc przeciwna jest niezła – w ogóle jest odcięty od Energii Jedynej. Więc nie
ma jak tej energii połączyć. A tu chodzi o to, by ktoś świadomie, ktoś pozostający
tutaj w naszym kanale (E.J) miał dostęp do tych dwóch rodzajów energii i stworzył
energię Boską.
Poza tym dla naszego działania, umożliwione jest podłączanie ludzi pod
Energie Boską. Każdy człowiek, którego pod nią podłączymy odprowadzi Duszę,
Demona, skasuje w człowieku wszystko.
Od Panamonoonnnm zaczyna się istnienie istot lustrzanych. Co to znaczy? To
znaczy, że jednocześnie ta istota istnieje w dwóch porządkach rzeczy. Może istnieć
jako Kowalski, Jeziorski na jednej Planecie, ale równie dobrze jako zupełnie inne
istoty w innych światach. To tak jak gdybyśmy mieli się dzisiaj urodzić i za 100 lat
urodzić – to ja się rodzę jednocześnie i jednocześnie doświadczam czegoś w tych
dwóch życiach i po śmierci wiedza się łączy. Ale tutaj – to jest istnienie w innych
rzeczywistościach.

I tutaj mamy tak:
- po stronie sił ciemności ta istota istnieje jako UMMBEL z 16.000 –go poziomu (to
była największa siła energetyczna w armii ciemności – taki Wołodyjowski, bo nie był
głównodowodzącym).
Niższym był UZRAAEL – to jest poziom SZATANA, a więc był jednocześnie Panem
Przekształceń Planetarnych, czyli Szatanem na jakiejś Planecie.
- URUUBEL – to jest poziom tych Białych Papierzy, co tkają ciemną sieć
- BEEG
- UNTELMEFISTOFELES – szef sieci podłączeniowców
Część słownictwa jest podobna do tego, co zostało zawarte w ludzkiej
twórczości. Musimy o tym pamiętać, że pewne rzeczy są zbieżne. Nie tylko my na coś
wpadliśmy. Co prawda jak tutaj mówimy o Untelmefistofelesie, mówimy o kimś co
przez tysiące lat szefował Szarej Sieci. W literaturze słyszeliśmy: Mefistofeles –
kusiciel. I taka jest prawda, taka jest ich rola. Prawda też jest, że Untelmefistofeles
został zrobiony z cząstek duchowych innych istot. I wówczas jak się robi te cząstki –
rozdziela się je i ta, która jest zrobiona z energii jedynej zostaje zabijana. Ta, która
jest z energii przeciwnej dalej im służy. Taki jest po prostu mechanizm. W ten sposób
powstał też BIAŁY DEMON, który stoi przy Jezusie. Chociaż demony są słabe – ten
ma moc znacznie powyżej Cherubinów. To jest ktoś, kto jest przygotowywany
właściwie tylko do jednego zadanie. To zadanie zdarzy się za kilka lat- o ile wszystko
się uda. Ale jak światłość zeszła, jak Ojciec zszedł, to dla nas jest niesamowite. W
nas jeszcze zmiany nie pozachodziły – a Oni już są.
Po stronie Energii Jedynej ta sama istota Panamonoonnnm była:
-

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

 To wszystko to jest JAN
I razu pewnego – w tym samym czasie istnienia, kiedy jest Kapturowiec i kiedy
jest Człowiek, Istota ta łączy się z siłą kapturową, na wyższym poziomie też się łączy
itd. itd. i jest kontakt bezpośrednio z JANEM. Ktoś, kto jest tu na ziemi, jest
jednocześnie tam u góry. Nie mogą, bowiem żadne zmiany tu, nastąpić z poziomu
tamtych sił wyższych. To, co na górze, jest planowane, ale musi się przejawić w tym,
co na dole. Tylko i wyłącznie od człowieka zależą losy tego świata i zawsze zależały
losy całości. Zauważcie też, że podobną rzecz – chyba przez „abstrakcję” przez
„artyzm”- ukazywano też w książkach historycznych. ZEUS z HERĄ sami się umawiali,
dogadywali, ale o wyniku tego, kto z nich, co osiągnie, decydowali ziemscy
bohaterowie. Dokładnie jest to i tutaj. Tylko i wyłącznie ludzie decydują o własnym
losie i od nich zależy, co zrobią, z jakich umiejętności skorzystają, po jakiej stronie się
opowiedzą. Kiedy my, potrafimy już łączyć się bezpośrednio z tymi siłami wiemy już
co należy zrobić, żeby to wszystko wyzwolić. To jest bardzo ważna rzecz.

W jaki sposób działa JAN? Przecież to są przestrzenie duchowe – tu uwaga, ku
zaskoczeniu innych: 98% wszystkiego, co istnieje jest duchowe, niematerialne.
Nawet Istota ludzka, która tutaj siedzi – te kości, mięśnie – to jest tylko 6% nas,
wtedy dochodzi:
- 10 % ciała eterycznego
- 34 % ciała energetycznego (dusza)
- 50 % duch
Nie mówimy tu o masie, bo cząstka duchowa, jakby chciała, może w jednej
chwili ważyć tyle, co 10 Słońc. Tak samo całość, która jest przez nas widziana i
kiedykolwiek będzie odczuwana z poziomu materii czy energii – to tylko 2%. Nawet
w fizyce kwantowej jest zawarta ta wiedza – że większość nie jest postrzegana.
Jak się zmiany zaczęły – co wymyślił JAN, aby poszło wyzwolenie?
U przedstawicieli 4 cywilizacji strukturowych, które zostały przez PIEKŁO pochłonięte,
zrodził się nagle pomysł stworzenia idealnego niewolnika. Mówimy tutaj o
cywilizacjach, które technologicznie znacznie nas wyprzedzają. Tutaj żartów nie ma –
nie możemy się z nimi równać – chociaż kto wie, mamy już na świecie 2 takie
ośrodki, gdzie korzystamy z najnowszych technologii – dlatego ten ktoś nie chce nas
tu już ruszać. To są przetargi.
Czemu chcieli stworzyć idealnego niewolnika mając technologie, bioroboty.
Po co im? Tez tego nie rozumiałem. Ale czym innym jest dręczenie biorobota, a czym
innym istoty wyposażonej w Duszę… To jest cos fantastycznego!! Takiego kogoś
można niszczyć, wykorzystywać i widzieć jego przerażenie w oczach i cierpienie w
strachu trzęsących się rąk. To zostało u nas przeniesione później na czasy kolonialne.
Oni się pastwią tym, że zadają ból: Oświęcim, te mordy które i teraz się dzieją… to
jest non stop. Czy Wy wiecie, że co roku ginie w walkach, wykańczaniu,
odprowadzaniu przez UFO, niewolnictwie – tyle ludzi ile mieszka w Polsce? Chcecie
się znaleźć w jednym z takich przypadków? – kiedy psy będą zżerać wam na żywca
brzuch? Albo będziecie w burdelach w Europie ginąć? To w Polsce mamy wiele takich
miejsc – opisałem to w „Zaklinaczu Przeznaczenia”
Zrodził się, więc pomysł stworzenia idealnego niewolnika. Dogadali się, więc
ze światem astralnym, by jakieś dusze chciały się wcielać w ciała dla nich
przygotowane. Jaka dusza zechce się wcielać w takie ciało, jeśli wie, że byłaby
niewolnikiem? Żadna. Więc oni oczywiście mówili o restytucji o duchowej odnowie
całego gatunku, całej cywilizacji, że to wszystko powinno wrócić na nowo do tych
starych korzeni.
Musicie o tym wiedzieć, że w światach, które zostały zniszczone przez siły
ciemności, nieskończona ilość dusz jest zawieszona w przestrzeni. Każda Dusza ma
cząstki energetyczne - ona się musi doładowywać. My musimy jeść, Dusza musi się
doładowywać. Dlatego tutaj w tej poczekalni w naszym świecie astralnym, co 1000
lat i tak trzeba się urodzić, nie tylko ku doskonaleniu się – czyli panowaniu nad
energią emocji, ale przede wszystkim, by podładować akumulatory, by tam znowu
przetrwać. Ale Planety zniknęły, ale cywilizacji nie ma i te dusze słabną, potrzebują
wzmocnienia energetycznego – a nie ma. Jak są bardzo słabe, specjalne oddziały sił
ciemności je wyłapują – i nie ma znaczenia, czy Kowalski był dobry czy nie – nicują,
odprowadzają. To jest tragedia.

Więc Ci, jak mówili o tym, że chcą (bo udawali) stworzyć kogoś, dzięki komu
będą próbować odbudować cywilizację, nasi się zgodzili – choć o tym przekłamaniu
wiedzieli. Czemu? Bo walka toczy się o powstanie nowego człowieka, o to, by
powstał ktoś, kto będzie miał odzyskany genotyp – i o to, co najważniejsze: dostęp
do całej mocy Boskiej. Tylko taka Istota jak powstanie na jakiejś Planecie (mówimy o
całej cywilizacji), jak będzie miała dostęp do Biblioteki Wiedzy- więc do wszystkiego
tego co jest w CISZY, co mówi o całości. Tylko taka Istota będzie mogła nieść
wyzwolenie innym. Tu powstaje iskra. Więc nasi udali, że nabierają się na to i zgodzili
się wejść w przygotowane przez nich ciała. W ten sposób powstała pierwsza
ludzka cywilizacja, powstała nie w tej Galaktyce, to była masowa produkcja.
My mamy ciała Talaronów i jest to taka cywilizacja, która padła, nie ma jej.
30 Talaronów żyje tutaj między nami i nieźle służą siłom ciemności. Z resztą tutaj,
jeżeli chodzi o Ziemię, kontrola jest dwojakiego rodzaju. Ale tak czy owak, czy
mówimy o UFO czy o kreatorach – i tak rządzą tym siły ciemności.
Czyli te pierwsze ciała, które tam wprowadzono, były naturalne, nie
wprowadzono tam żadnych modyfikacji, mówimy ciągle o ciałach doskonałych. Ciała
Talaronów potrafiły wytrzymać wszystko: były niezniszczalne przez choroby, były
odporne biologicznie, że gdyby posadzić Talarona gołego na Grenlandii – on by
przetrwał. Był to biologiczny fenomen – i tacy byli pierwsi ludzie. Mieli też oni otwarty
kanał do góry – rozmawiali cały czas z Bogiem. I w takich ciałach ewoluowała Dusza.
Skoro oni skonstruowali idealnego niewolnika, ten niewolnik był wykorzystywany;
bijący się między sobą – to nie był tylko ktoś do sprzątania podłóg. Przede wszystkim
był wykorzystywany do tego, by na nim ćwiczyć. Były areny walk, byle tylko było
wiele śmierci, cierpienia itd. Ale taki człowiek połączony z Górą ciągle tam słyszał:
walcz o siebie, ty masz godność, ty jesteś istota duchową … taką, taką i taką.
Podnosiły się, więc raz po raz rewolucje, bunty. Innymi słowy, dochodziło do starć.
Człowiek stał się niebezpieczny. Wykasowano, więc pierwszą cywilizację – naszych
pierwszych przodków skasowano.
Powstała potem druga cywilizacja – pierwsza na Planecie Ziemi, tutaj. Tu z
czasów tej drugiej cywilizacji (a pierwszej ziemskiej) macie te wszystkie szyby,
sztolnie, odciski – to wszystko po nich zostało.
Największą społecznością byli wtedy KAWOJE i oni też zostali zawieszeni
między wymiarami – stanowią właśnie część podłączeń atlantyckich. Tutaj
ograniczono już siłę ludzkiego ciała, ograniczono ilość genów, wprowadzono blokady
– już to ciało żyło tylko 400 lat. Już ograniczono dojście do Ojca. Dojście do Ojca robi
się z poziomu energetycznego i z poziomu genetycznego przez wzorce. Tam jest
autentyczne przejście przez ludzkie DNA. Nawet Tantra to odkryła. Ale głownie
chodzi o to, że człowiek już był pozbawiony po części świadomości istnienia tamtego
świata. Tylko w szczególnych okolicznościach jak dbał o siebie, wchodził w tamte
wymiary – i znów zaczął słyszeć co i jak: że jest czymś co pochodzi od Boga, że nie
może się dać zniszczyć itd. itp. Znowu zaczęły się podnosić rewolucje. A pamiętamy,
że ta pierwsza ziemska cywilizacja, była masową produkcją. To była taśma
produkcyjna, która zasiedliła 16 światów. W ich ujęciu jeden świat, to jest jakaś
cywilizacja, która jest rozmieszczona na wielu Planetach. Więc wykasowano i te
druga cywilizację.
Potem już utworzono trzecią cywilizację – drugą ziemską, znaną jako
Atlantycką- tu już ciała nasze, były stanowczo ograniczone, tu już długość życia była

mniej więcej 120 lat. Kody itd. doprowadziły do tego, że taki człowiek da się
manipulować. I to, co najgorsze: odcięli człowieka od Boga. Człowiek nie rozmawia
ze światem duchowym – nie wie, że on istnieje. Pozbawiony jest tych zdolności. Oni
mówią: patrz to jest kurnik, a to są kurki, mają kapturki na głowach i skrzydła mają
przykręcone. Chodzą po tym kurniku, a jak im się rzuci ziarnko czy dwa, to z radości
po prostu nie mogą wytrzymać, a która nie ma to w walce o to ziarenko próbuje
drugą zatłuc. Do głowy im nie przyjdzie, że przy stodole stoją całe worki, pełne,
nietknięte już gnijącego ziarna. Taki jest obraz tego człowieka.
Tutaj w czasie cywilizacji Atlantyckiej w grę weszły już siły ciemności i doszło
do poważnego konfliktu między autentycznymi siłami ciemności, które już zaczęły to
opanowywać (mówimy tutaj o świecie demonicznym) – a naszymi UFO, którzy
niczym Bogowie ściągnęli ich tutaj po to, aby bardziej nad tym człowiekiem panować.
Więc bardzo szybko tę cywilizację Atlantycka skasowano i powstała wreszcie ta nasza
fizyczna, ziemska.
Teraz to wszystko, o czym do tej pory mówiłem – ściągamy do historii, bo było
nam to potrzebne tylko po to byście się mogli w całości odnaleźć, ale to jest tło.
Ważne byście mniej więcej wiedzieli, jaki jest rozkład tego świata, jakie są poziomy.
My zajmiemy się teraz tylko Ziemią i dowiemy się, co się dzieje na Planecie Ziemia.
Góra mówi:
Ta Ziemia to Alcatraz – wyspa, z której nie ma ucieczki, więzienie. Człowiek nie zdaje
sobie nawet sprawy z tego, że to, co tu robi, tak naprawdę jest wyznaczeniem mu
pewnego regulaminu – obowiązuje, więc tu w tym więzieniu, więzienne prawo. Biblia
mówi tu o „pomieszaniu języków”. O co w tym wszystkim chodzi. Człowiek od
dziecka (nie podnoszę w tym wszystkim na razie kwestii oprogramowania)
przyzwyczajony jest do tego, by postrzegać ludzi jako kogoś obcego. Pomieszanie
języków oznacza też, że mamy naturalnie wrodzone (bo matryca przecież tutaj
działa) negatywne postrzeganie drugiego człowieka: ze względu na granice
państwowe, ze względu na granice językowe, ze względu na płeć, ze względu na
kolor skóry, na długość włosa, ze względu na wiek, na zasobność portfela, ze
względu na co chcecie, nawet na modę, ze względu na beznadziejne savoir vivre-owe
podejście do jedzenia  ludzie się dzielą.
Każdy, kto nie należy do tej (za przeproszeniem) jednej celi, jest wrogo
postrzegany. Dzięki temu umożliwia się zabicie w człowieku w ogóle chęci
pokochania drugiego człowieka. Człowiek nie jest w stanie wejść w pokochanie
drugiego człowieka.
Energia, która wpływa do człowieka jest neutralna. Rozwój duchowy
człowieka zawsze polega na tym, aby uruchomił w sobie pewien mechanizm
kierowania ta energia emocji, ale z poziomu serca. Najpierw trzeba pokochać siebie,
wybaczyć sobie, pokochać drugiego człowieka, wybaczyć mu, by być człowiekiem
prawdziwym. Potem trzeba współodczuwać, współtworzyć, by wejść w miłosierdzie.
Jeśli ktoś to osiągnie ma już poziom Świętego – to już naprawdę nieźle. Poziom
Uświęconego na razie zostawmy do czasu jak będziemy mówić o Jezusie.

Tu, ponieważ oprogramowanie ukryte jest w matrycy tj. w brzuchu jelitowym
– gdzie komórek jest bardzo dużo, a sposób przepływu sygnałów jest biologicznie
ustawiony. Sygnały, które z brzucha jelitowego biegną do mózgu, biegną 3-krotnie
szybciej, te, które płyną od mózgu – 3-krotnie wolniej. Dlaczego?  Reagujemy w z
góry ustalony sposób, a ponieważ matryca ma zapis prawa „więziennego”, każdego
postrzegamy jako osobę pochodząca z innej celi. Na dodatek w ramach tych cel, w
każdej celi obowiązuje tzw. prawo „mafijne” czyli innymi słowy, zawsze obowiązują
struktury – jeden człowiek jest podporządkowany drugiemu. Gdzie jest dwóch –
zawsze jeden rządzi – musi być brygadzistą. Nie trzeba już dodawać, że do rządzenia
zawsze się rwie ten, kto jest najgłupszy, kto stosuje prawo totalnego
podporządkowania. Nawet w rodzinie jedno musi rządzić – to jest po prostu dramat.
I człowiek tak postępuje. Dlaczego?
To jest charakterystyczne, mamy wdrukowaną w nas duchową potrzebę
odczuwania jedności z drugim człowiekiem, tego nie unikniemy – to stanowi nas od
chwili narodzin, tacy po prostu jesteśmy. Drugi człowiek jest nam potrzebny do tego,
byśmy wyrazili się w tym świecie, byśmy poznali swoją naturę poprzez siebie poprzez
drugiego człowieka. Ten stały poziom jedności z drugim człowiekiem jest wartością
niezmienną. Od nas tylko zależy, jakie parametry ten stały poziom stuprocentowy
zawiera. Wyobraźmy sobie taka podziałkę:
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nienawiść
wrogość
podporządkowanie

miłość
braterstwo
namiętność

Po jednej stronie (tak jakby to były kolumny głośnikowe) mamy miłość, braterstwo,
namiętność energetyczną itd. a po drugiej stronie: nienawiść, wrogość,
podporządkowywanie. Suwakiem między tymi dwoma sposobami reagowania
możemy sprawdzić: ile, czego przeważa, czy to, co jest nieprawe (PTP) czy to, co jest
duchowe (po sercu) przeważa w naszym zachowaniu, przyjętej postawie. Zawsze
musi być w sumie 100%. I uwaga dwa ekstremalne przypadki:
1. weźmy po uwagę miłość – te po sercu, to prawdziwe kochanie tego człowieka
jest pełne. Kiedy jesteśmy w miłości, w ogóle nie zakładamy nic – ona jest
bezwarunkowa. My czujemy cud istnienia drugiego człowieka, niczego więcej
nam nie potrzeba.
2. ekstremalną przeciwwagą do miłości bezwarunkowej jest „obóz
koncentracyjny”, kiedy tak jak hitlerowcy z zastrzykiem fenolu stojący nad
człowiekiem wbijali tę igłę w niego, albo go gazowali. Ale odczuwali taką samą
jedność z drugim człowiekiem.

To jest dokładnie to samo, czy wy będziecie mówili człowiekowi, że jest cudownie, że
może wzrastać, że może wszystko w życiu osiągnąć, że może łączyć się z Bogiem –
jest dokładnie tym samym, co mówienie: człowieku ty będziesz cierpiał choroby, ty z
grzechu powstałeś. A Bóg? Boga nie ma …chyba, że spełnisz nasze kościelne
wymogi.
Pierwsze (1) i drugie (2) jest tym samym – musi być totalne odczucie jedności z
drugim człowiekiem. Jak to się na tej skali rozkłada, ile czego jest – zależy po prostu
od dokonanego wyboru.
Czyli to biblijne pomieszanie języków, to prawo więzienne, jest w nas
wdrukowane, ono jest stałe, ono po prostu automatycznie wyznacza nam
postrzeganie drugiego człowieka. My musimy ciężko nad tym pracować, aby do
matrycy wprowadzić nowy zapis:
- że człowiek jest dobry - jak to możliwe, jeśli go nie pokochamy?
- że człowiekowi trzeba pomóc – jak to możliwe jak mu nie wybaczymy? itd. itd
Nad tym pracujemy, przez co postrzegamy tego człowieka, jako co? Jako
cząstkę Ojca, przecież jego w nim widzimy. Kogo innego? Jak On jest w nim zawarty.
Jak możemy postrzec w człowieku Boga, jak sami wierzymy w to, że jesteśmy
grzeszni i powinniśmy tu cierpieć. To, co mówi psychologia w tym temacie, to jest po
prostu dramat.
Wiemy już, że to więzienne prawo obowiązuje, że matryca dba o to, byśmy
postrzegali człowieka nie sercem, tylko tym „oprogramowaniem”. Żeby człowiek nie
potrafił słyszeć „Góry”, żeby człowiek nie był zdolny odczuć prawdy, żeby człowiek
był cały czas podległy siłom ciemności, jak i siłom ciemności wyrażonym przez innych
ludzi, pozbawiono go mocy.
Chodzi tu w tym wszystkim o to, aby człowiek nie miał tzw. mocy duchowej,
mocy energetycznej, nie wnikał do źródła prawdy, a zarazem, by czasami nie
zjednoczył się (broń Boże) we wspólnej świadomości.
Popatrzcie: potrzeba by było w tej chwili 6 mld Demonów lub innych sił
duchowych, by kontrolować człowieka. Jak u człowieka „uwalimy” świadomość, czyli
nie będzie wspólnego porozumienia między całością i jeszcze na dodatek go
podzielimy – gdzie będą tylko cząstkowe całości – takim człowiekiem niewielka grupa
może sterować . Już nie mówimy tutaj o programach, które są żywe (programy są
żywe!). Już mamy pierwsze procesory, które są oparte na bakteriach. Programy są
energetycznej w człowieku działają. To jest technika przyszłości – ale UFO ją stosuje
– to samo jest w nas, żywe.
Żeby człowiek nie był w stanie nic ocenić stosuje się tutaj parę kodów –
głównym jest Węzeł Karmiczny – ten kod zawiązuje serce. Normalnie jest tak, że
energetyka ludzka ma wiele poziomów. Przede wszystkim to, co stanowi o jego sile
to NICI, wiązki świetlne, które z niego wypływają. One stykają się z nićmi innych
ludzi, one ściągają wszystkie informacje, one wiedzą jak toczy się nasza ścieżka
przeznaczenia. Linie losu są jeszcze czymś innym – ale z grubsza można by je ze
sobą powiązać.
Gdy działa Węzeł Karmiczny (to jest kod) on robi poważna szkodę
człowiekowi. Po pierwsze, człowiek taki, nigdy nie ma dużej mocy. Nigdy! Nie może
przekroczyć 6-tego poziomu stwórczego, nie potrafi mieć tych nici dużo. Tymczasem
jak my chcemy osiągnąć swoje cele, musimy mieć tych nici sporo. Prawdziwy model
człowieka na innych Planetach jest modelem, który jest idealny. Bóg mówi wyraźnie:

człowieku, tu dałem Ci ten świat po to, byś był w radości, doświadczaj go w pełni,
ciesz się tym życiem, a ponieważ masz moc uruchomioną – ona sama (to jest
świadomość) steruje Twoim myśleniem. Ponieważ w człowieku przy otwartym sercu
tej mocy jest mało, umysł cały czas jest włączony i to steruje myśleniem. Nie ma też
– bo węzeł karmiczny to blokuje – kontaktu z Górą. Ten cieniutki strumyczek –
standardowo 3 mm sprawia, iż ten przesył danych jest opłakany. Taki człowiek nie
ściąga informacji z Góry, taki człowiek nie widzi, nie słyszy, nie czuje. Po prostu nie
ma sterownia myśleniem z tamtej strony.
Mamy tak:
- świadomość może sterować myśleniem
- umysł (stara baza danych-podświadomość) i matryca może sterować
myśleniem
- Góra może sterować myśleniem
Od Góry jesteśmy odcięci, świadomość jest słaba i nasze myślenie tragiczne.
Dlatego tutaj człowiek stale posługuje się analizą i do 150 IQ po prostu nic nie może.
Naprawdę tak jest.
Czyli tacy ludzie nie dość, że nie potrafią wnikać w tamten świat, rozeznać się
w całości, nie widzą tamtego świata, a umysł i oprogramowanie mówi swoje, więc
zakładają to, co jest najważniejsze: że nic nie ma po tamtej stronie!
Zauważcie, że w oficjalnym kanonie wiary (mówimy tu o kościele katolickim) jest
wyraźnie powiedziane, że po śmierci nic nie istnieje…. Dusza nie istnieje itd. To jest
napisane i to obowiązuje. Tylko Bóg jest nieśmiertelny – i tylko Bóg sprawi, że Dusza
może zmartwychwstać. Totalna zamuła !!!!
Tymczasem jest odwrotnie: to jest żywa, istniejąca cząstka Boga, która musi
się tutaj obudzić.
Czyli tak: pozbawieni kontaktu z Górą, pozbawieni źródła informacji
(świadomość), na dodatek nieumiejący korzystać z mocy nici, nie pozostaje nam nic
innego jak uleganie tutaj umysłowi. Czyli jesteśmy osobami, którym życie kształtuje
matryca. Człowiek z węzłem karmicznym nie przekracza 6-ego poziomu stwórczego –
jak jest maksymalnie zdolny. Taki człowiek jest słaby energetycznie. Każdy inny jak
przyjdzie, obezwładni go swoją energetyką. Innymi słowy ktoś, kto korzysta z mocy
przeciwnej, oprogramowania, wdrukuje swoje potrzeby, wdrukuje swoje cele, niczym
urokiem go przykryje – a ten nawet nie będzie o tym wiedział. Struktura
energetyczna człowieka jest taka, by Ci, którzy posługują się Energia Przeciwną,
totalnie energetycznie podporządkowywali innych!
Mamy, więc tutaj jeden element uwalania ludzi, czyli pozbawienia ich
umiejętności połączenia się we wspólnej świadomości. Czyli trzeba by było wejść w
przestrzenie duchowe, wejść w to coś, co jest cudowne, aby zrozumieć, czym jest
świadomość i wspólnie się połączyć. To nam odebrano. Skoro jesteś w więzieniu –
już jesteś słaby. Po prostu – nie masz żadnej szansy zetrzeć się z tymi, którzy co
chcą, ci tutaj wdrukowują. Czyli od strony energetycznej człowiek jest tu załatwiony
na „amen”. Wszystko, co może osiągnąć to tylko w energii przeciwnej.
Dlatego u takiego człowieka, który ma ograniczone myślenie – naprawdę ograniczone
- garstka ludzi, których nie chwycił węzeł karmiczny, mogła wnikać w obszary
abstrakcji, mogła ściągać stamtąd informacje, ich nazywamy geniuszami. To nie byli
geniusze, to byli zwyczajni, przez przypadek nieuwaleni programowo ludzie.

My to wszystko w człowieku budzimy, wzrastają wszystkie inteligencje,
zaczyna pojmować całokształt on zaczyna rozumieć, czym jest troska, opieka i miłość
oraz odpowiedzialność za siebie i za innych – inni nie są w stanie. Dla nich
odpowiedzialność to podporządkowanie drugiego człowieka, zniszczenie go, to jest
po prostu cos strasznego. W takich warunkach, kiedy człowiek jest słaby, kiedy
matryca idealnie działa, programy już mogą bezkarnie człowieka sobie
podporządkowywać.
Dlaczego oprogramowanie jest tutaj ważne?
Oprogramowanie i to działanie energetyczne na człowieka sprawia, że
człowiek nie chce się podnieść. Normalnie przecież nawet ten ograniczony duchowo i
energetycznie człowiek może pracować nad sobą, może zechcieć siebie pokochać,
sobie wybaczyć, odczuć Boga w sobie. I wtedy uruchamia niezłą moc – choć tylko do
poziomu 6-ego stwórczego. Ale istnieje pewne ryzyko, bo jak pokocha jeszcze innych
ludzi, jak im wybaczy, będzie współtworzył i współistniał i jeszcze troszeczkę wejdzie
w świętość, troskę, opiekę i miłość – to jak to odczuje i osiągnąłby poziom 13-ty,
wtedy sam z siebie, bo ma taka moc, kasuje węzły karmiczne. Uruchamiany jest
Ocean Przekształceń i Góra wtedy wchodzi, bo od 13-tki jest tzw. moc przemienienia,
Energia Przemienienia. I od 13-tki Góra mu wszystko kasuje. On się budzi! I On
zaczyna wszystko rozumieć.
By czasami komuś nie zechciało się być Świętym, albo przynajmniej
Prawdziwym Człowiekiem, by nie zechciał się obudzić – strzeże tego oprogramowanie
religijne. Zawsze na każda Planetę, na jaką schodzi ciemność, najpierw schodzą
specjaliści od tworzenia kościołów – nie może być inaczej. Zawsze tak jest. Na
samym początku (nawet Góra mówi) był Szaman i był Wódz. Ale Szaman łączył
człowieka z siłami przyrody, natomiast kościół odcina człowieka od sił przyrody i sił
duchowych. I oczywiście człowiek rodzi się w ciałach, które mają już zwichrowaną
energetykę, a my musimy ją przywracać i jesteśmy wyposażeni w taka moc

Oprogramowanie kościelne.
Uważacie, że chodząc do kościoła odnajdujecie Boga…….?
Myślicie, że odnajdujecie, ale nie odnajdziecie.
To są szczególne, ale naprawdę szczególne przypadki, że to się Wam uda. Dlaczego
w takim wypadku Ci, co chodzą do kościoła, nie mają wszyscy objawień, nie
kontaktują się z Górą itd. ? – Bo usłyszeliby, że kościół jest niepotrzebny?
UWAGA, co mówi Góra: „kościół musi odciąć człowieka od Boga – to jest jego
zadanie”
Programy doskonale tutaj działają, sprawiają, że człowiek po sercu jest słaby.
Jego myślenie jest sterowane przez inne siły, przez innych ludzi. Taki człowiek nie
zechce wypracować w sobie potrzeby bycia lepszym. Tu oprogramowanie religijne
sprawia, że on nie będzie czuł takiej potrzeby, bo on bazuje na bezmyślności i
duchowym lenistwie, które matrycowo i umysłowo jest już w człowieka wdrukowane.

Zobaczcie, co robi kościół:
Kościół musiał oddzielić człowieka od Boga, mówi, więc tak:
Patrz człowieku – tu jest kościółek ۩, tam jest kościółek ۩ i gdzie zechcesz to będą
kościółki ۩۩۩– i tam mieszka Bóg. Dziecko od samego początku jak otworzy oczy
słyszy od matki:, choć pójdziemy do kościoła, do Bozi.
Jak mówicie: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie ^…..” cokolwiek robicie, wierzycie w
największą bzdurę w największy podstęp Szatana  że Boga nie ma w Was, to jest
wdrukowywane. Dotkniecie ręki podczas chrztu, podczas bierzmowania, podczas
czegokolwiek innego, tu (w trzecim oku) zostawia takie same ślady, jak Ci mistrzowie
Reiki, którzy podporządkowują innych wprowadzając kody – to są kody! Człowiek
później nie potrafi (co jest zaskoczeniem) przejść z jednej religii do drugiej z jednego
kościoła do drugiego – czuje się tak jakby to było wielkie przestępstwo duchowe. Ten
konflikt wewnętrzny go trzyma. A przecież i tu i tu powinien być ten sam Bóg- to jest
właśnie ten program, który działa i to działa totalnie.
To trzeba wszystko czyścić, a potem przewartościować wszystko w człowieku
w matrycy.
UWAGA! Popatrzcie, jakie to genialne: „nie ma w was Boga, tylko w
kościołach jest Bóg. Bóg jest na zewnątrz. Rozumiecie? Bóg jest na zewnątrz – nie w
Was!! To, kto was zrobił…..? Napędzają Was cząstki Boga. Bóg śni nami.
Kiedyś Bóg Ojciec przyszedł i pokazał mi obraz w Oceanie Ducha Świętego.
Siadł z boku i mówi:
„co widzisz?”. Nie widziałem nic. „Co widzisz?” pyta ponownie. No to ja poprzez
projekcję umysłu wyobraziłem sobie jakieś góry, rzeczkę, ludzi itd. A On mówi: „A jak
myślisz co ja widzę?” No…. Wszystko widzisz. On mi mówi „nie – ja nic nie widzę”
On nic nie widzi…. – Bóg nic nie widzi… Jak to? pytam. „Bo ja widzę oczyma tego co
stworzyłem, widzę poprzez Stwórców, widzę poprzez ludzi, ja jestem w każdym i
tylko to widzę”. Bóg jest tu - we mnie. Bóg jest tam – w Tobie, w tych oczach, które
teraz na mnie patrzą, On jest wszystkim i w pełni doświadcza naszego życia.
Autentycznie tak jest. A kościół mówi, że tak nie jest. Jezus mówił, że tak jest, a oni
mówią, że tak nie jest. Po prostu dramat.
A Jezus modlił się tak: „Ojcze nasz, który jesteś we mnie…” o Świątyni Serca
mówił – o niczym innym. Patrzcie się, po co to wszystko było:
- po pierwsze kościoły sprowadzają siły ciemności, to jest zadanie oddzielenia Boga
od Człowieka. Taki człowiek da się później prowadzić na rzeź – zwłaszcza, że węzeł
karmiczny zawsze uniemożliwia mu widzenie tamtego świata. I przychodzi potem
byle, kto i mówi mu: Świat wygląda: tak, tak, tak, i ja to widziałem i ja to wiem, bo
ja jestem wyjątkowy. I ludzie oprogramowani, zmuszeni, z wdrukowanym w matrycy
podejściem do świata wierzą w te bzdury….
My wszystko kasujemy w człowieku, człowiek sam sięga po tamta wiedzę,
budzimy ludzką świadomość. Człowiek nadrabia to IQ, średnio dochodzi do 195, a są
tacy, co zbliżają się do 240. To jest potęga duchowa, to, co się rozumie, to, co się
czuje – to jest wspaniałe. Człowiek wie, że żyje. Po prostu jest, jest inaczej, zaczyna
się proces syntezy: jasnowidzenie, jasnoczucie, po prostu moc duchowa, ta
pozostałość ludzka działa. Tego chcą Was „pozbawić, aby Wami sterować…
Kościół mówi tak: tu jesteś Ty człowieku ẍ , a tutaj jest Bóg, a pośrodku
jesteśmy my: mury, świątynie, kamienie ۩۩۩. Jak Ty wykonać wszystko, co my Ci
powiedzieć …. to my Cię do Boga przepuścić……. Zamuła…. Przecież to nie ma sensu.

Jezus mówił: „kamień na kamieniu tu w tym murze nie zostanie…” słowa znacie.
Mówił wyraźnie o jednej rzeczy: istnieje tylko jedna świątynia: Świątynia
Ludzkiego Serca – Tu (pokazuje na serce) …. I to macie! Tu! A dajecie się robić w
konia. Dlaczego? Bo ta cała rzesza sług ciemności doskonale wie, co robi, żeruje na
ludziach. Zobaczcie, to, co jest z tego najważniejsze po oddzieleniu Boga, to jest
zmuszenie człowieka do tego, by uwierzył, że nie musi już nic robić, że oni
plenipotenci boscy – wszystko za was załatwią.
Patrzcie: tu są świątynie, w świątyniach Bóg, a tam jesteś Ty – tam nie ma
Boga. Tu przechodzisz przez ten mur, a jak ty tam nagrzeszyć za murem, jak ty tam
być zły, jak ty tam być podporządkowujący innych sobie (zabijający, mordujący,
krzywdzący, krzyżujący) – to jak Ty przyjść do nas, to my Ci zadać pokutę i ty być
wyczyszczony….. I człowiek żyje w takiej iluzji, nie musi nad sobą pracować. Oni
utrzymują człowieka w totalnej duchowej bezmyślności i w totalnym duchowym
lenistwie. Kto zasuwa –za przeproszeniem- do kościoła, to myślicie że jest czysty?
Większość nie. Są tacy, którzy tam są fajni i idą – tylko nie wiedza po co? Boga maja
w sobie, czemu nie popatrzą w lustro? A pieniędzy – zamiast na cmentarze, na msze,
na zielone świątki – nie przeznaczą na zakup nowego TV, na radość….? Czemu? Bo
kościół wypromieniowuje w nich ich myślenie. Zobaczcie jak prosto to robią.
Czyli innymi słowy, dzięki kościołowi, człowiek nad sobą nie pracuje, wie, że
bezkarnie może wszystko robić, niszczyć – bo oni mu wybaczą. Spowiedź wymyślili,
aby to sobie ułatwić. Przecież u Jezusa nie było żadnej komunii, żadnej spowiedzi.
Nie istniało nic takiego. Czemu nagle się znalazło…? No na potrzeby sytuacji, żeby w
głowach mieszać ile się da. To, czym jest cały ten kanon wiary itd. na razie
pomińmy. A to, co oni mówią musi podporządkowywać jednego człowieka drugiemu.
Patrzcie się, jakie oni gnioty robią, w które ludzie wierzą. Znacie słynne powiedzenie:
jak cię walna w policzek to nadstaw drugi, trzeci raz, piąty, dziesiąty – aż się czegoś
nauczysz. Dwie rzeczy, czego się tu nauczycie – bo ponosicie za to odpowiedzialność:
- że Was zatłuką?
- i że to samo będą mogli robić innym?
Czemu o tym nie powiedzą?
Przyszła do mnie kiedyś taka starsza Pani, bo już nie wyrabiała , nie wiedziała
co z synem robić, bała się że ja zabije i czy ma go oddać na Policję. Od 24-go roku
życia nie pracował, był na jej utrzymaniu. Kobieta malutko zarabiała, gdzieś tam cos
dorobiła, a on się rozpił, wykorzystywał ją, bił. Posprzedawał z domu, co mógł. Ona
w tym uczestniczyła.
A czy- uwaga żeby to dobrze zrozumieć – jak ja będę kogoś z was bił – to
dobrze robię? Powiecie: Nie! A jak pozwolę siebie bić: to dobrze robię…?
My jesteśmy tacy sami, jesteśmy dziećmi Boga. Czemu w takim razie kościół
tej maksymy nie wyznawał, tylko krucjatami mordował ludzi? Czemu oni nie dawali
się bić, tylko bili cały czas innych?
Lećmy dalej. Mit Franciszka z Asyżu (to, co on chciał udowodnić pomijamy
milczeniem). Zobaczcie, mówił wyraźnie o jedności z drugim człowiekiem. Mówił, że
trzeba dać – ale to była idea, on tego uczył, ale te ideę wypaczyli. Kościół jednak
szafuje nią do dzisiaj: „jesteśmy po to, by jak masz to dawać..” Dlaczego on nic nie
daje? Czemu on tylko gromadzi, pasie brzuchy i powiększa majątki. Czemu kradnie,
sprzeniewierza, czemu jest największa mafia finansową świata. Pierze pieniądze z

całego świata. Gdybyście czytali, co odeszły od kościoła kardynał opisuje w swoich
książkach – to byście nie uwierzyli – jeden wielki mord i jeden wielki przekręć. Mafia!!
Największa mafia świata. Czemu tu nie nadstawili policzka? – Bo to jest dla głupich,
naiwnych, którzy mają im służyć. Patrzcie, to co pisał wśród swych scholastycznych
bzdur pismak Wasz Jan Paweł II (sprawdźcie go na skalach, zobaczycie). Skoro
pastorał nosił i oficjalnie afiszował się ze znakiem Szatana – no to wiecie, w kogo to
uderzało. Oczy trzeba mieć otwarte, ale ten pastorał robił swoje, jak tłum stawał –
padał. To było zamulenie, poziom świadomości od razu leciał w dół. I widzieli kogo?
Czuli energie – ale nie nasze z góry, tylko te z dołu.
UWAGA! On pisał tak: o rodzinie, o tym, o tamtym, że przed ślubem – za
przeproszeniem – nie wolno się tak blisko poznawać, a dopiero po ślubie można tam
trochę ku prokreacji zrobić. No po prostu….. po co to wszystko!? Po to, żeby
człowiek nie doświadczył cudu namiętności przed zawarciem związku małżeńskiego –
a przecież kiedyś nie było żadnych ślubów- wymyślili to 1000 lat temu, a tak
naprawdę to działają od ponad 100. Nie było kiedyś… Góra cały czas mówi: istnieją
tylko związki partnerskie. Jezus tez mówił: jak gaśnie miłość, ludzie mają się
rozejść – póki mogą na siebie patrzeć godnie. Gdzie to jest.. gdzie to jest… A w
książkach, w wielu apokryfach jest to napisane. Patrzcie się. Dzięki temu
„szczęśliwemu” przekrętowi, ludzie żyją ze sobą, a się nie wypróbowali – no to są
niestety niedopasowani. 90% takich małżeństw jest nieszczęśliwych - ginie miłość,
nie ma namiętności. Idzie później do kościoła taki sfrustrowany małżonek i mówi:
„księże, no, ale nie wiem, czemu, nie potrafię, jest mi ciężko”, a w odpowiedzi słyszy
najczęściej: „Ty musisz synu cierpieć i ty nie powinieneś się kochać – to jest tylko
kwestia prokreacji. Ty synu módl się tylko o czystość.” A w tym konflikcie
wewnętrznym, w tym niezrozumieniu, taki człowiek myśli, że faktycznie nie potrafi
nikogo pokochać – a to jest wymuszony przez kościół przekręć energetyczny. I
człowiek trzymany jest na uwięzi. Jakby się taki ktoś nagle budził i tak pewnego dnia,
modląc się (wiecie te ich modlitwy to są inwokacje, a nie modlitwy), gdyby się tak
otworzył i odczuł w sobie taki cud, taka cząstkę Boga i taki uradowany poleciałby do
kościoła, otworzył te drzwi i krzyknął: Ja wiem! Ja czuje Boga! – To, co usłyszy, od
ciemnego stojącego na ambonie? „Z grzechu powstałeś, na dodatek w łonie rozpusty
i rozpadu. Taki człowiek pada, wierzy w to, on się nie podniesie. On nie będzie potem
w stanie pokochać innego grzesznego potwora. To jest po prostu koszmar. Ludzie! W
co wy wierzycie! Bóg stworzył nas ku naszej własnej radości! Dał moc – tyle, że nam
ją zabrano, ale pozwalamy wam ją odzyskać, by wszystko w życiu prosto,
bezkonfliktowo załatwić. Na dodatek patrzcie, co ten ciemny robi później na ołtarzu:
Jezus przemieniał wodę w wino, żeby była radość – jak ktoś jeszcze radości nie mógł
poczuć, dawał chleb. Innymi słowy, by była radość, by zaczęła się zabawa.
A ciemny co woli (jak ktoś horrorów nie lubi, niech nie słucha): oto kielich krwi
mojej, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. No… horror!
„Piła 6….7…..8”! Na odpuszczenie grzechów… A przecież mówią, że Jezus już za
nasze grzechy umarł na krzyżu…… chyba się nie spodziewali, że ktoś publicznie o
tym powie. Przeczą sobie. No to, co oni robią to jest straszne.
Patrzcie, jacy oni są zręczni. Doprowadzą do konfliktu, a jakby – za
przeproszeniem – taki cud się stał i delikatnie mówiąc ktoś by przed ślubem, chciał
popróbować i na dodatek jeszcze nie posłuchał tych hierarchów i użyłby „gumki”,

„pigułki” – to żeby błędu nie popełnić – na wszelki wypadek (sprawdźcie sobie) jaką
pułapkę dla nich przygotowali. Jak chcielibyście te gumki i pigułki kupować – to
sprawdźcie sobie tylko, jakie udziały w tych fabrykach ma Watykan. On się
przygotował na jedna i na druga ewentualność. Ktoś by mi tu od razu powiedział „no
tak, ale oni są dobrzy, bo dają zupki”. Wy też chcielibyście mieć ten interes z
zupkami, gdzie wierni dadzą wam 100 tys. zł a wy na te zupki dacie tysiąc złotych.
To jest biznes jak nie wiem. Caritas to jest mafia, to jest bandytyzm w biały dzień –
to co się z tymi ludźmi tam robi, to się w głowie nie mieści. Ja pomijam Irlandię, bo
niektórzy myślą, że to jest tylko Irlandia i tylko tam się tak działo, gdzie przez 50 lat
od okresu powojennego wszystkie domy pomocy społecznej i sierocińce itd. były
jednymi wykańczalniami ludzi. To było masowe pedofilstwo, to było masowe
znęcanie się. Na dodatek oficjalnie sprzedawali te małe niczego nie świadome dzieci
do burdeli w całej Europie. O tym się mówi – a u nas nie, u nas tego nie ma !
Patrzcie się jakie jest zakłamanie w tej bzdurze. Wiadomo, że namiętność jest czymś
pięknym, pożądanie jest tylko cząstką namiętności, później może być nią czułość, ale
namiętność trzeba odczuwać ! To jest coś fantastycznego, bez tej namiętności nie
ma kontaktu z drugim człowiekiem, to jest podstawa, która jest! Co jest
piękniejszego, jak nie przytulanie się do człowieka. A tymczasem – uwaga – jakie
pułapki psychologia i religia stosują: namiętność – zakazana. Psycholog nawet mówi
tak: jest taka przestrzeń osobista – 10 m, jak ktoś ja przekroczy włączamy sygnał:
uwaga! idzie wróg (ja myślałem, że idzie człowiek, mój brat, moja siostra), no ale
idzie wróg! Co dalej: 5m – uwaga! stan podniesionej gotowości. Przybliżył się jeszcze
bardziej – uważaj, wyciągnij ręce – oficjalnie, jaka gazeta, jaka książka
psychologiczna, to jest. Ale jak się przekroczy kilka centymetrów – zabij!
Uwaga! Pokazali mi taka scenę, żebym zrozumiał, co zabili w człowieku i co
zabijają: „Nagle byłem takim staruszkiem 70-cio letnim i siedziałem na ławce w
alejach, po których sporo ludzi spaceruje. A ja stary plener, taki wózeczek z tym, co
mi się udało zdobyć przy mnie stoi, siedzę skulony po tej zimnej nocy, którą mi się
udało przetrwać, czuje jak słoneczko grzeje coraz bardziej i jest mi cieplej. Nie wiem
czy są wokół mnie ludzie, czy nie ma – ja chcę po prostu przeżyć jeden dzień. I
wtedy podszedł do mnie człowiek, do dziś nie wiem w tym doświadczeniu czy to był
on czy ona. Powiedział tak do mnie jakby telepatycznie: czuj, nie odwracaj się i
zaczął mi masować plecy. Po pierwsze byłem słaby, nie umiałem sprawdzić, odwrócić
się, oprzeć i poczułem dotyk drugiego człowieka. Mnie starego, śmierdzącego, – ale
ktoś dotykał. Nie dotyk fizyczny się liczył – choć przez fizyczność szedł, tylko ktoś był
przy mnie, ktoś we mnie wnikał, sam z siebie mnie roztasowywał i to było
przyjemne, ktoś dbał, był, ktoś wnikał, ktoś był! I tak na okrągło. Ten ktoś później
odszedł, a ja do końca życia pamiętałem później te chwilę, że ktoś dał część z siebie.
To jest spotkanie z Bogiem! A psychologia takie kity wciska – i kościół to samo.
Namiętność jest podstawą, bez tego nie można żyć! Czułość, obecność drugiego
człowieka w jakiejkolwiek formie jest podstawą – zabijecie, nie ma rozwoju, nie ma
żadnej szansy, a oni to zabijają.
Klasyczny inny przykład jak to działa – w sposób zamatrycowany:
„Jadę sobie w autobusie /scena/, ktoś się o mnie opiera. Pierwsza myśl: złodziej,
bandyta może zboczeniec. Fru! z łokcia go w bok. Odwracam się zadowolony. Upss!
Staruszka pada. Dopiero do głowy mi przyszło, że ona zaczęła słabnąć – może serce,

może wiek – więc pruję na przód autobusu i obserwuję co się stało jak inni
reanimują”.
My tak reagujemy na ludzi, bo my nie mamy zapisu kochania drugiego
człowieka, nie zmieniliśmy zapisu w matrycy. A kościół uczy oddzielenia: „grzechu
powstałeś, zwyrodniały jest twój sąsiad, wszystko to jest grzeszne, paskudne istoty.
Ludzie drodzy! Czego was uczą. Patrzcie się „łono rozpusty i rozpadu”, ale im nie
przeszkadza spółkować z tym łonem rozpusty i rozpadu. Oczywiście wiecie, że kościół
katolicki to jest największe pedofilstwo świata – tu o tym nie będziemy mówić. Papież
się do tego oficjalnie przed kamerami przyznał- więc mnie o to nie sądźcie. Patrzcie
się, co oni robią – a maja do tego prawo, ale czemu udają, że tak nie jest? Kwestia
dzieci, kwestia nielegalnych związków to jest u nich norma. A przecież mogliby
powiedzieć, że mają swoje rodziny. PELC to się tam nie czai, oficjalnie żyje z dwoma
siostrami zakonnymi i ma wszystko gdzieś, – co się on tam będzie przejmował,
Arcybiskup może. Nasz Papież tez musiał sobie potomstwo stworzyć, ale o tym nie
wszyscy wiedzą.
Nim przejdziemy do najważniejszego, dzięki czemu siły ciemności załatwiają
człowieka na tej Ziemi – bo o kościele nie trzeba tak dużo – przeczytam kilka
fragmentów, które zawarłem w takiej „przyjemnej” książce „DUCHY – kosmiczne
niewolnictwo człowieka, którą kościół nagminnie kasował tam gdzie się ukazała.
Zastanawiałem się kiedyś, „czemu?”, skoro jest wiele innych, czasem gorszych
książek, a tam nie ma takich działań. Bo wiedzieli, kto przyjdzie, wiedzieli, o co toczy
się stawka, autentycznie przeczuli. Jak to się dzieje, że Ci którzy rzekomo są w
prawdzie robią na co dzień cos innego. A może prawda w ich wykonaniu wygląda
zupełnie inaczej, może oni doskonale wiedzą, że tej prawdy nie ma, żerują na
naiwności innych.
Popatrzcie podzielili człowieka, jak wiecie dopiero Jan Paweł II przyznał
kobiecie status bycia człowiekiem. 2000 lat była za psem, za koniem, za krową… na
7-mym miejscu. Oficjalnie! To nie są żarty. Dzięki temu wybiegowi- zobaczcie- w tym
Alcatraz doprowadzili dzięki pomieszaniu języków do tego, że połowa świata należała
do nich. Kobieta nie była człowiekiem, można z nią było, co chcieli zrobić. Oni mieli
prawo do kapłaństwa, natomiast kobieta mogła doświadczyć obecności bycia z
Bogiem będąc w klasztorze. Czy wiecie, że przez całe stulecia klasztory były
największymi burdelami w Europie? Konkurowały między sobą o uznanie Papieża,
aby obrabiać klientelę z miast należących do innych klasztorów, bo one będą lepsze
w posłudze boskiej. Pamiętacie historię z tymi odpustami? Zrobiłaś bardzo dużo złego
– wystarczyło 1,5 miesiąca spędzić w oczyszczalniach papieskich zostawiając kasę –
byś była zbawioną. Czemu się o tym nie mówi?! Taki jest prawdziwy wymiar
kościoła! Wykorzystać, zdeprawować, zabrać mu prawdziwą namiętność, zniszczyć go
w rodzinie i na dodatek tkwić w bezmyślności i duchowym lenistwie.

Kazamaty... (źródło: www.popko.pl)
By lepiej zrozumieć rolę, jaką spełniamy w długim łańcuchu "pokarmowym"
istniejących we wszechświecie form rozumnego istnienia, jestem zmuszony w
telegraficznym skrócie przedstawić uproszczoną wersję ewolucji wszystkich
inteligentnych form. Zakładając oczywiście, że nie o prymitywne byty roślinne i
zwierzęce, ale o cywilizacje posiadające wysoki współczynnik duchowego rozwoju.
W tym wycinku przestrzeni, który dane mi było poznać, cała materia podlega
rozwojowi duchowemu. Oznacza to, iż stworzony na podobieństwo Siły Stwórczej
"Duch" przenika każdą jej cząstkę, nadając jej określoną wartość, która sukcesywnie
się zmienia, podnosząc swoje wibracje, a więc poniekąd ewoluując ku wyższym
formom świadomości.
Nie będziemy się tu jednak zatrzymywać na omawianiu podstawowych
poziomów świadomości materii, będącej ledwie zaczynem wyższych form duchowych,
ale od razu przejdziemy do rozpatrywania istnienia z pułapu najwyższych form
istnienia. Lecz nie tych, które ów świat zrodziły i odgórnie kształtują, ale tych, które
w tym świecie ewoluują.
W całym multiwersum, tym duchowym, istnieją dwie formy rozwoju
świadomości. Pierwsza obejmuje obszary, w których wspólną świadomość duchową
posiada każdy atom i nie-atom tej przestrzeni, w których całość jest zespoloną
inteligencją, w których najmniejsza cząstka wyraża sobą wiedzę całości. Obszary te
zwą się Ciemną Materią. Nazwa ta funkcjonuje nie z powodu panującego tam
mroku, ale z powodu braku świadomego podłączenia pod światło. Całe to
multiwersum zawiera, bowiem wszechświaty, w których Inteligencja zdominowała
samą siebie poprzez odrzucenie własnych nici duchowych. Sama na sobie dokonuje,
bowiem tak niewyobrażalnych eksperymentów ewolucyjnych, iż ludzki rozum nie jest
w stanie tego w ogóle pojąć. Na domiar tego złego wszystko opiera się na jednej
logice, na logice form, które wszakże skrajnie się różniące, są w rzeczywistości
jednym i tym samym, a zawsze pozbawionym uduchowienia produktem swojej
własnej myśli.
Prawdę powiedziawszy, to nie znajduję słów, które w przybliżeniu mogłyby
opisać panujące tam warunki, schematy, czy taktykę rozwojową. Żadne znane nam
definicje tam nie funkcjonują. Abym postarał się zrozumieć, z czym mamy do
czynienia, przeniesiono mnie w ten obszar i zakotwiczono w czymś, co nazwałbym
czaso-trwaniem albo zawieszeniem w odczuwaniu niczego, bo tylko wtedy można
cokolwiek tam dostrzec. Natychmiast, jakby już na mnie czekała, pojawiła się przede
mną, albo raczej we mnie i nade mną kopia mnie samego, doskonały fizyczny i
energetyczny klon, powiedziałbym nawet, że identyczna duchowa reprodukcja.
Cały ja z całym własnym sensem istnienia, z korzeniami duchowymi, które
gdzieś tam są złączone z Jednią. Od razu, bo nie upłynęła nawet ciągnąca się w
nieskończoność sekunda, zrozumiałem, iż moje lustrzane odbicie tak dalece odbiega
od wzorca podstawowego, iż sama świadomość jego istnienia mogła mnie
doprowadzić do obłędu. Jeszcze nie zdążył otworzyć oczu, jeszcze nie zdążył się
uśmiechnąć, a ja już wiedziałem, iż mam do czynienia z istotą tak doskonałą, a

jednocześnie tak ułomną, tak ode mnie ewolucyjnie odległą, iż jej obraz mógł zrodzić
się tylko w umyśle największego szaleńca na świecie. Każda miliardowa część
sekundy tego spotkania była dla mnie koszmarem. Rozumiałem, iż w chwili jego
poczęcia stanowił doskonałą kopię mnie samego, idealne odwzorowanie mojej
pamięci, psychiki, fizyczności i czego tam jeszcze chcecie.
Ale całą swoją istotą odbierałem coraz wyraźniej rosnące między nami różnice.
Obcość, jakiej człowiek nie jest w stanie doświadczyć nawet na poziomie
genetycznym. Ta obcość narosła do niewyobrażalnych rozmiarów w czasie może
jednej milionowej sekundy. Tak, w tym fragmencie postrzegania rzeczywistości
pojąłem, jak dalece odmienną jest postrzegana przeze mnie postać. Ta inność
paraliżowała wszystko, co mnie stanowiło. Nie wiem do dziś, na ile to odczucie
wynikło z innego poziomu wibracji, z innego poziomu uduchowienia, ale owa
ewolucyjna odmienność jest niczym wobec przerażenia, jakie ogarniało naszych
przodków, gdy potężne kły tyranozaura zaciskały się na ich ciałach.
Ciemna Materia jest w stanie odwzorować w ułamku sekundy całe
systemy gwiezdne (z naszego obszaru ewolucji) wespół z zamieszkującymi je
cywilizacjami, lecz od samego początku ich zrodzenia sama przez nie się przejawia,
co dla jednostkowej świadomości jest progiem nie do przekroczenia. Istoty przez nią
powołane do życia natychmiast zostałyby pogwałcone wszystkimi prawami, jakie
stanowią u nas tło duchowego rozwoju, poczynając od praw stanowiących o naszej
wolności i niezależności. Owo totalne, genetyczne podporządkowanie, owo
niewolnictwo jest tak całkowite, iż istota taka już w chwili jej powołania zaczyna
dążyć do dezintegracji samej siebie, a jednocześnie wie, iż jest to absolutnie
niemożliwe. Po prostu koszmar...
Na szczęście w naszym multiwersum obowiązuje zupełnie odmienny typ
ewolucji, ewolucja poprzez podnoszenie poziomu wibracji samodzielnie rozwijających
się cząstek świadomości. Lecz i tu sprawa nie wygląda tak różowo.
I tu zaczyna się nasza historia...
Ogólnie rzecz biorąc istnieje w naszym multiwersum siedem wszechświatów.
Nie wchodząc w detale, w kontrowersyjny spór roli nieparzystego wszechświata, w
połowie z nich ewolucja duchowa polega na stwarzaniu cywilizacji, w których
przedstawiciele rozwijają się, łącząc umysł z emocjami. Są to tak zwane światy
hierarchiczne, strukturowe, gdzie jednostka jest całkowicie podporządkowana
nadrzędnym strukturom. Tu nie ma miejsca na rozwojowy indywidualizm. Tu panuje
stała, odwieczna konkurencja, wrogość, nienawiść, walka o przywileje i wypaczony
wzór społecznego szacunku. Wszelki "ludzki" odruch jest natychmiast karany, a co
najmniej zauważany, odnotowywany i w ogólnym obrachunku ściągający na takiego
wyłamującego się spod ogólnych prawa osobnika różnego typu represje.
Reasumując, omawiamy typ społeczeństwa, w którym jednostka się w ogóle
nie liczy, której wyznacza się niehumanitarne cele, w której toczą się ustawiczne
wojny (także międzyplanetarne i międzygalaktyczne) i zatargi, gdzie serce jest tym,
czym dla nas niegodziwość: rzeczą nie do

przyjęcia. O znanym nam modelu rodziny należy zapomnieć, bo dzieci "przechowuje"
społeczeństwo, programując je od chwili pierwszego krzyku na swoją modłę, czyniąc
z nich roboty i bezrozumne machiny do zabijania.
By ewoluować w tych wszechświatach, by podnosić poziom wibracji, trzeba nie lada
poświęceń.
By w tak zwartych i antyludzkich strukturach w ogóle ów proces zakończył się
sukcesem, trzeba wielu tysięcy wcieleń. Życie jest, bowiem tak odgórnie
zaplanowane, by jednostkę prawdziwie uwięzić w kole ponownych wcieleń, by droga
do światła, by wyzwolenie były dla niej pusto brzmiącym stwierdzeniem.
Wiele cywilizacji z tego obszaru poprzez tworzenie społeczeństw na powrót
kształtujących duszę zbiorową w ogóle zablokowało swój rozwój. Zaś wszelkie
nowoczesne pozornie supertechniki przenoszenia świadomości do klonowanych ciał
zapoczątkowały nawet degenerację całych gatunków tak pod względem duchowym,
jak i fizycznym. Niektóre z nich próbują naprawić ten błąd, starając się stworzyć
biologiczną krzyżówkę z rasami, w których forma zindywidualizowanej duszy rozwija
się w miarę w jak najkorzystniejszych warunkach cywilizacyjnych, gdzie zniewolenie
jednostki jest jak najmniejsze.
Przypomnijmy, ten model ewolucji opiera się na połączeniu umysłu z
emocjami, na wyłączeniu ośrodka serca. W pozostałych wszechświatach ewolucja
doprowadziła do wykształcenia się społeczeństw, w których łączy się umysł z sercem.
Mamy tu do czynienia ze społeczeństwami tworzącymi struktury w pełni akcentujące
udział serca w duchowej przemianie jednostki. Miłość, braterstwo, poszanowanie
wolnej woli, oto przymioty, jakich wciąż próżno szukać w naszym modelu. Prawo
wolnostanowienia i wolnostojeństwa właśnie tu znalazły swoje prawdziwe odbicie.
Doskonały model rodziny i godny zabiegów wzór społecznych stosunków
zaowocowały stworzeniem sielankowej krainy, gdzie nie istnieje głód i nędza, gdzie
każdy bez przeszkód może sięgać po to, co sobie wymarzy. Sielanka. Śmiało można
byłoby rzec: kraina mlekiem i miodem płynąca. Raj. Niebo na ziemi. Ale coś za coś.
Ów rajski zakątek ma to do siebie, że opóźnia bolesne zrozumienie cierpienia,
rozciąga w czasie doświadczenie przeciwieństw każdej pożądanej dla duszy wartości.
Bo jakże tu ocenić miłość, jak poznać jej ogromne zalety, gdy nie istnieje przemoc, a
konflikty w pracy sprowadzają się do ustalenia w atmosferze wzajemnej przyjaźni,
gdzie powinno się kłaść zszywacz do papieru: na lewej czy po prawej stronie biurka.
Więc i tu trzeba od kilkuset do kilku tysięcy wcieleń, by Dusza mogła podnieść swoją
energetyczną wartość, a umysł wyzwolić poza granice "zaprogramowania".
I tak poznaliśmy kolejny model ewolucji, w którym łączy się umysł z sercem,
świadomie rugując działanie negatywnych emocji. Właśnie my, człowiek ziemski,
należymy do tego szablonu.
I teraz uwaga! Zamysłem Stwórców tego świata, co potem wyraziło się
wcieleniem owego zamysłu w (nieuświadamiane) działania wielu cywilizacji,
postanowiono stworzyć istotę idealną, hybrydę, mutanta duchowego, który
złączyłby w sobie najkorzystniejsze cechy przedstawicieli obu modelów ewolucji
duchowej, tej promującej zintegrowanie umysłu z emocjami, i tej stawiającej na
konsolidowanie umysłu z sercem. Powstał program, w ramach, którego miano
wyprodukować bardzo samoświadomą, a jednocześnie bardzo otwartą na świat
krzyżówkę, kogoś, kto mógłby w odległej przyszłości stawić czoła Ciemnej
Materii. Zamysł był prosty, realizacja również, choć dla "produkowanego ideału"

oznaczało to ewolucyjną drogę przez mękę. Formalnie kilka strukturowych cywilizacji
poszło na stworzenie rasy biologicznych niewolników, kogoś sobie podobnego, ale
jednocześnie tak duchowo odmiennego, by można go było bezkarnie eksploatować i
w konieczności eksterminować.
By wydzielona z Ducha Dusza zechciała się przejawić na poziomie materii,
musiano zawrzeć porozumienie z obszarem astralnym. Tym to sposobem
człowiek astralny zgodził się również rozwijać na planecie przynależnej światom
hierarchicznym. Ale zgodził po zawarciu porozumienia odnośnie warunków, w jakich
miałaby rozwijać się ludzka cywilizacja. Nasi biologiczni stwórcy nie mieli jednak
zamiaru dotrzymywać wcześniejszych postanowień. Już w "konstrukcie
biologicznym" zastosowali szereg przeróbek, które nawet z poziomu DNA
uczyniły z naszych ciał prawdziwe energetyczne automaty. A wszystko po to, aby
człowiek nie potrafił osiągnąć właściwego poziomu świadomości, by uwikłany w
wewnętrzne konflikty nie był w stanie uruchomić własnej mocy duchowej, jedynej
siły zdolnej zablokować funkcjonujące w nim kody, takie energetyczne programy,
które uruchamiają się, jak i przestają działać przy określonym poziomie wibracji, jaki
w człowieku stwarzają rzekomo życiowe sytuacje.
Kody mają różnorodny charakter, jedne są nastawione na wysyłanie do
adresata energii o określonej wibracji, inne, mniej wyrafinowane, czerpią ową
energię z ogólnego tła ludzkiego biopola. Większość z tych programów, które sterują
ludzką energetyką (i psychiką), dotyczy tylko podstawowych ciał energetycznych, ale
są i takie, które potrafią zmodyfikować drgania wyższych ciał subtelnych,
uniemożliwiając człowiekowi jakikolwiek rozwój duchowy. Tak dzieje się w przypadku
osób, których inkarnujące się dusze powzięły zamiar walki o wyzwolenie człowieka.
Po wcieleniu zostają namierzone i unieszkodliwione, zamknięte w duchowej niemocy.
A gdy jakimś cudem są w stanie zerwać pętające je kajdany, czy to własnymi siłami,
czy przy udziale osób drugich i trzecich, do ataku ruszają siły, z których istnienia
ludzie w ogóle nie zdają sobie sprawy. A wszystko po to, by człowiek nie potrafił o
własnych siłach wyzwolić się z energetycznych kajdan.
Są dwa rodzaje wejść w energetykę człowieka: z zewnątrz, stosowane przez
wrogie nam, a egzystujące wokół nas siły przeciwne naszemu duchowemu
rozwojowi, te, z którymi dzielimy wielowymiarową przestrzeń Matki Ziemi, i
wewnętrzne, umożliwiające ingerencję przez inne cywilizacje. Ponieważ rozwijamy
się we wszechświecie cywilizacji hierarchicznych, są one zainteresowane pobieraniem
wyłącznie niskowibracyjnych energii, które tworzą się w ciele i psychice człowieka
na kanwie lęku, nienawiści i agresji. Trudno się, więc dziwić, iż owe kody
ukierunkowują człowieka na duchowe zatracenie. Proszę przy tym pamiętać, iż owo
krzywdzące działanie w oczach owych eksploatujących nas cywilizacji nie jest czymś
nagannym, gdyż od zarania dziejów jesteśmy dla nich niczym więcej tylko
energetyczną strawą.
Przy tym typie agresji energetycznej mówimy o "wejściach". Tak,
więc nasi bezpośredni stwórcy zamierzali uczynić z nas nie tylko fizycznego, ale i
energetycznego niewolnika. Pierwsze się im nie udało, gdyż nasi astralni bracia wciąż
przypominali nam o naszych prawach i

naszej mocy duchowej. Niestety, przy korygowaniu struktur energetycznych
człowieka czwartej z kolei ziemskiej cywilizacji wprowadzono tyle zmian, iż
pozbawiono nas świadomości istnienia duchowej części własnej istoty i umiejętności
korzystania ze zmysłów niefizycznych. Na szczęście tym razem nasi bracia z Astralu
utworzyli oddział dozorujący, który w osobach wielkich mistrzów, jak Jezus czy
Budda, ustawicznie przypominał o naszych prawach i wskazywał na sposoby
wyrwania się spod jarzma obcych cywilizacji.
Niestety ich nauki umiejętnie usunięto ze skarbnicy ludzkiej wiedzy,
a to, co został, tak przekształcono, by zamknięty w ignorancji ludzki ród nie był w
stanie podźwignąć się z kolan. I choć wciąż można to uczynić, nie jest to zadanie
wcale takie proste, bo oprócz obcych cywilizacji, w tym i naszych bezpośrednich
stwórców, sprowadzono na Ziemię istoty zamieszkujące światy energetyczne, które
niewidzialne dla zmodyfikowanego ludzkiego oka, mogły nas skutecznie utrzymywać
w stanie permanentnej energetycznej kontroli. W największym skrócie mówimy tu o
istotach, które "Góra" nazywa kapturowcami.
"Pierwszym" był ... Börg Sourel (trzy kropki oznaczają istnienie znaku
graficznego miast litery), istota tak wycieńczona w swoim prawdziwym świecie, iż
ledwie mogła utrzymać się przy życiu. Jednak na planecie Ziemia, pozbawiona
konkurencji pobratymców, natychmiast rozwinęła swoją moc. Niepostrzegalna dla
ludzi, zakotwiczona w nich energetycznie, bardzo szybko stała się silna i potężna. A
ponieważ "prawo" zakazało wprowadzania w świat energetyczny wyłącznie sił
wrogich człowiekowi, podzieliła się ona na dwie części, na światło i cień, na
dobrego i złego, na Börga Untela i Sourela Mefistefelesa, którzy - już bardzo
potężni - podporządkowali sobie kolejnych przeniesionych tutaj kapturowców. Przy
czym armii Börga Untela nikt nie miał zamiaru zasilać.
Ponieważ "kapturowców" jest bardzo mało, po wzrośnięciu w siłę, swoimi
sposobami ściągnęli z innych wymiarów "demoloków", upiorne, ginące w swoim
świecie postacie, które podłączały ludzi, przekazując nadwyżki energetyczne
kapturowcom, czyli swoim bezpośrednim Panom.
Komuś zapewne wyda się dziwne, że nasi biologiczni stwórcy sami stworzyli
sobie konkurencję w tym wymiarze, dzieląc się ludzką strawą, lecz nie do końca jest
poprawne sformułowanie. Po pierwsze odciążyli się w pracy, po drugie bazują na
nieco wyższym rodzaju wibracji. Efekty tego układu warte były zachodu i współpracy.
I tak to człowiek stał się kosmiczną bateryjką, której energię poprzez
wewnętrzne wejścia podkradają kosmiczni agresorzy, a poprzez zewnętrzne
podłączenia Demoloki, którzy za prawo żerowania na człowieku oddali się w posłudze
kapturowcom, w tej chwili niebywale silnym i mądrym istotom.
Jednak Demoloki są zbyt prymitywni, by móc sobie poradzić z
wieloma problemami, jakie sprawiają niektórzy krnąbrni, czyli dążący do
wyzwolenia ludzie. W przypadkach kłopotliwych doskonale dają sobie demony,
istoty silne i przebiegłe, na tyle mądre, by sprowadzić człowieka

na złą drogę, i na tyle głupie, by nie być w stanie przeciwstawić się kapturowcom,
którzy ściągnęli ich z obszarów o nieznanym mi typie ewolucji. Wszyscy oni solidarnie
okradają człowieka, wzrastając na jego cierpieniu i energii.
Lecz Börg Untel pozyskał do współpracy jednego z Demonów i pozwolił
mu wzrosnąć w siłę znacznie przekraczającą poziom normalnego kapturowca. Tym to
działaniem powstał pierwszy biały demon, a imię jego to Uria... ... (dwie litery
graficzne), który wraz z nim przeszedł na stronę ludzkości i wraz z Uświęconymi, jak
popularnie nazywa się Białych Braci, przygotowuje się do walki, jaką już za mojego
życia stoczą ludzie ze wszystkimi siłami przeciwnymi naszemu rozwojowi.
Tak, więc nasi bezpośredni agresorzy znajdują się nie tylko w przestrzeni
kosmicznej, ale są również zgrupowani w wymiarach tworzących nasze bezpośrednie
otoczenie. Jest jednak jeszcze i jeden czynnik, który na równi z nimi, choć
niematerialny, modyfikuje naszą psychikę, zamykając nas w ogłupiającym kręgu
egoizmu i niewiedzy. To opisana dokładnie w ("Duchy -kosmiczne niewolnictwo
człowieka") matryca, sztuczny twór, który jest czymś w rodzaju energetycznego
wzorca zachowań, który powoduje, że w określonych warunkach reagujemy
automatycznie, jak zaprogramowane maszyny.
Nasz układ informacyjny, system nerwowy (energetyczny), jest tak
skonstruowany, byśmy szybciej reagowali, niż zdążyli zastanowić się nad swoją
reakcją, by było za późno na cofnięcie działania, które wydaje się społecznie
usankcjonowane, choćby sama jego istota byłą sprzeczna z prawem duchowym.
Dlatego na kuksańca w sklepie reagujemy gniewem, i do głowy nam nie przyjdzie, że
być może oparła się na nas osoba bynajmniej niepijana, ale zasłabła z przyczyn
zdrowotnych.
Narzucone nam prawo gospodarcze, religijne, polityczne, społeczne,
środowiskowe, rodzinne i jakie tam tylko chcecie, tak konstruuje nasz wzór myślenia i
zachowania, byśmy przez całe nasze życie przekształcali tylko niskowibracyjne
emocje, by lęk, nienawiść, złość, zazdrość, pycha itd. kształtowały podłoże naszego
istnienia i tym samym wyznaczały warunki do kształtowania się przyszłości całej
ludzkości. Wmawia się nam, że walka o wolność narodową jest cnotą, choć
mordujemy na wojnie ludzi w imię wcale nie naszych interesów. Model rodziny,
formy zachowań w pracy, głód, wyzysk, nauka (cały system leczenia i poznawania
świata) jak do tej pory wciąż skutecznie degradują jakość i ograniczają długość
ludzkiego życia, a wszystkie religie ograniczają duchowość, każąc słono płacić za
fałszywe pośrednictwo w dążeniu do raju, który i tak jest nam należny.
Tymczasem całe to oprogramowanie można zastąpić jednym jedynym
stwierdzeniem: nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, by życie nabrało
prawdziwego aromatu. Nadto siły przeciwne naszemu rozwojowi szczują nie tylko
człowieka na człowieka, ale również oczyszczające się dusze na ludzi, a ludzi na
oczyszczające się dusze, tworząc pozory walki z nieczystymi siłami, jakie mają być
usadowione w znieprawionej naturze człowieka, choć to właśnie człowiek jest tu
najczystszą z istot, gdyż pochodzi bezpośrednio z obszarów, gdzie ewolucja scala
umysł z sercem. Ale o tym jeszcze będzie.

Przypomnijmy, by dopełnić obrazu: niewolą nas programy (matryca), a z
energii skutecznie okradają obce cywilizacje i poprzez Demoloków i demonów
kapturowcy. Nadto i jedni i drudzy, czy to mamy do czynienia z wejściem czy
podłączeniem, tak modyfikują ludzką psychikę, iż człowiek nie zdaje sobie nawet
sprawy, iż zaczyna postępować i myśleć niezgodnie z własną naturą czy z
wcześniejszymi własnymi postanowieniami, o ile były one skierowane na jego czy
innych ludzi dobro.
I proszę mi wierzyć, że film Matrix, w tym, co widziałem, znacznie ustępuje
koszmarowi rzeczywistości. Wielu zapewne teraz zapyta, czy jest jakiejś wyjście z tej
sytuacji, czy człowiek może się wyzwolić i odzyskać kontrolę nad własnym życiem?
Tak, może, i jest to proste, o ile tylko będzie wytrwały i o ile znajdzie się ktoś o
odpowiedniej mocy gotów pomóc mu zerwać podłączenie. Nim do tego problemu
dotrzemy, musimy jeszcze chwilę zatrzymać się przy kwestii ludzkiej energetyki.
Prawdą jest, że duchowa energia zbiega poprzez szczyt głowy do
podstawy kręgosłupa, ale prawdą też jest, że otwieranie ośrodków świadomości w
żaden sposób nie przyspiesza rozwoju duchowego. Także zabawa z kundalini niczego
tu nie zmienia, gdyż to nie ona aktywizuje przemianę, ale zachodząca w człowieku
przemiana jest przyczyną jej ruchu.
Nas nawet i to nie interesuje w tej chwili, gdyż naszą uwagę zatrzymuje w tej
chwili energia, jaka od centrum Ziemi wchodzi do nas od podstawy kręgosłupa.
Właśnie tę energię ludzkie organizmy, chcą tego czy nie, muszą przetwarzać,
zwielokrotniać i w postaci określonych myśli i emocji wyrzucać w przestrzeń. Energia
ta jest neutralna, nie zawiera, bowiem w sobie żadnego zdefiniowanego jak
polaryzacyjny ładunku. Jest czysta i tylko od człowieka zależy, jaką jej nada wartość.
I właśnie w momencie wpłynięcia owego ładunku do człowieka zaczyna się cała
zabawa w życie, cała misternie pleciona sieć zniewolenia, a zarazem pojawia się i
rozwija umiejętność transformowania owej energii na wartości powszechnie uważane
za dodatnie.
Jeśli ową energię wprowadzimy do ciała w lęku i niepewności, natychmiast
uaktywni ona matrycę, wymuszając na nas zachowanie i sposób myślenia
odpowiadający światom hierarchicznym, gdzie nie ma miejsca na ludzką solidarność,
miłość i braterstwo. Jeśli natomiast ową naciskającą na nas energię przetworzymy w
miłości i zaufaniu, będziemy mogli myśleć i postępować zgodnie z prawidłami
duchowymi. Tu poszanowanie dla życia, dla siebie i drugiego człowieka, jest sprawą
nadrzędną. Tu rozwija się miłość, otwiera serce i dochodzi do złączenia umysłu z
sercem (jak to mówią mistrzowie: do sprowadzenia czystego umysłu do
otwartego serca).
Innymi słowy, przetwarzając tę energię w miłości i zaufaniu oddajemy hołd
naszej prawdziwej duchowej naturze i uzyskujemy możliwość korzystania z naszej
własnej mocy duchowej.
Wybór jest oczywisty, nadto podpowiadany głosem serca, który roboczo zwiemy
sumieniem.
Lecz świat jest tak skonstruowany, tak oprogramowany, byśmy... (reszta w
"Wojnach Energetycznych…..").

TECHNIKI ENERGETYCZNE
Człowiek jest rozpracowywany poprzez swoje słabości
Masaż – likwidacja zakrzepów energetycznych. Poprzez oszukiwanie siebie i konflikt
wewnętrzny, organizm nasz wysyła sygnały. Nasze ciało staje się sumą naszych
lęków. Podczas lekkiego masażu wystarczy wejść naszymi myślami w namiętność,
aby usunąć łatwiej te zakrzepy.
Podczas medytacji nie należy wchodzić umysłem w dzień wczorajszy. Należy odrzucić
stare, czyli iluzję, odnajdować się w sobie, odczuwać Boga w sobie.
Modlitwa jest utożsamianiem się z Ojcem.
Przy otwarciu energetycznym (medytacja) szara strefa ma możliwości wejścia w
takiego otwartego człowieka. Przy poziomie 9 strefa działania może sięgać 4-6 m.
Dlatego niebezpiecznie jest się otwierać w medytacji przy innych ludziach.
Na świecie jest 80 świętych.
Medytacja to praca z umysłem.
Modlitwa to wejście w tamten świat, ale bycie jednocześnie tu i teraz we wszystkich
przestrzeniach.
Ezoteryka to nowy kościół. Uzdrawianie przez zło pozostawia ślady.
Nie występuj przeciw człowiekowi w myśli mowie i uczynku.
W prawie wolnego wyboru energetyka przestawiona jest na serce.
Odciąć się od zewnętrznych źródeł wiedzy
Ziewanie – oznacza podnoszenie wibracji (gotowość wejścia w modlitwę)
PRACA NAD SOBĄ
- odrzucenie EGO
- jak wiem to nie mówię – tylko wprogramowuję energetycznie to co wiem
KSIĘGA ŻYCIA – zapisuje to, co złego zrobiłem za tego życia
KSIĘGA DUSZY – zawiera zapisy z poprzednich wcieleń
W prawdzie jest sprawiedliwość
Uczciwość w każdej najmniejszej rzeczy – nie oszukuj nawet o 1 zł
Niezależność od wiedzy i energii

WAHADEŁKOWANIE
Wahadełko zawsze działa, gdy jestem w spokoju.
Gdy nie jesteśmy odważni i pytamy o siebie to się oszukujemy.
Gdy odczytasz właściwie i uczciwie – to wówczas to naprawisz, gdy odczytasz
nieprawdziwie, nie będziesz wiedział i tego nie naprawisz.
Zapytaj zawsze Górę, zanim rozpoczniesz działanie, zanim zapytasz
Rada techniczna na rozemocjonowanie: wejdź w marzenia, radość, modlitwę –
wyłączyć się na 15 min. Po tym masz 15-30 min na poprawne odczyty (zaczyna
wracać umysł)
Wahadło działa duchowo i zawsze dobrze pokazuje.
Gdy wahadło się w ogóle zatrzyma (brak wskazań), uspokój się na kilka dni i powróci
zdolność
Nie wymuszać odpowiedzi na wahadle.
Ułóż pytanie, puść wahadło przed skalą, jak zacznie wskazywać na skalę wtedy
dopiero zacznij odczyt.
DZIUPLA
Dziupla tworzy węzły energetyczne, zabezpiecza przed wszystkim, co działa z
poziomu duchowego. Ludzie, którzy na nas działają, to ich energetyka wnika w nas
bez względu na to czy dziupla nas chroni czy nie, jeśli my do tych ludzi przesyłamy
energie przeciwną – egoizm.
Zabijanie w drugim człowieku jego prawa wolnego wyboru jest największym złem
(włączanie swojego egoizmu).
Mój egoizm zabija i zamyka dziuplę.
Musze myśleć pozytywnie. Jeśli w
egoizmie byłem przez 10 min – już zamyka to pasma energetyczne dziupli. Gdy to
sobie uzmysłowię: rozkładam ręce i mówię „przepraszam, budzę dziuplę”. To jest
nasz czas na rozwagę, na przemyślenia – aby się wstydzić tego.
Na ludzi atakujących nas mówimy: „węzły energetyczne na tych wszystkich ludzi,
którzy są w złych relacjach do nas”.
Łącze się z dziuplą, rozkładam ręce i mówię: „proszę o oczyszczenie” (wyczyszcza w
98%).
Jest to miejsce święte. Wejście do dziupli przez ORIIN – na odległość.
Modyfikatory kodów energetycznych, zwane popularnie „dziuplą”, na stałe
modyfikują przestrzeń we wszystkich jej wymiarach. Ich zasięg obejmuje 12
poziomów Głębi i blokuje działania także Pana Przeciwieństw, Arlona, który wsparł
Prawo Totalnego Podporządkowania, Arlona, który w tej chwili stanowi jedną z
głównych sił Kaaamlaaaru. Oznacza to, iż chronionego przez „Dziuplę” człowieka nie
jest w stanie zaatakować jakikolwiek przedstawiciel sił ciemności, bez względu na
jego poziom energetyczny i rodzaj energii. Od dwóch miesięcy ochronę wzmocniły
pasma Ojca, przez co ani Prawo Totalnego Podporządkowania nie jest w stanie
pokonać granicy energetycznej wytyczanej przez Dziuplę. Co istotne, Dziuple są od 3
tygodni elementem Komór Odrodzenia z Miasta Zwycięstwa, przez co nie tylko
całkowicie wyczyszczają człowieka na jego życzenie, ale na dodatek stale, choć

delikatnie, go regenerują, także w pasmach duchowych i ludzkim DNA, co nas
samych zaszokowało.
Dziupla stanowi skuteczną ochronę nie tylko przed armią ciemności, ale także
przed zagubionymi duszami ludzkimi, siłami przyrody i istnieniami, które stanowią
obcą ludzkiej formę egzystencji, a które częstokroć atakują ludzi, doprowadzając ich
do ruiny energetycznej i psychicznej, a więc i egzystencjalnej czy też i duchowej.
Dziupla ma też inną cudowną właściwość – blokuje mianowicie wszelkiego
rodzaju nawiedzenia i przejścia tak sił duchowych, jak i przestrzeni modyfikowanych
przez siły demoniczne i kapturowe. I to aż do poziomu Uruubela. Nie jest ona w
stanie osłonić jedynie przed kanałem zejściowym Zorga i kanałami „papieży”, a jak
wiedzą zainteresowani, szansa na zetknięcie się z ich poczynaniami jest nikła. Zresztą
w takich odosobnionych przypadkach i tak nie może się obyć bez moich
kierunkowych działań.
Innymi słowy dziupla zabezpiecza przed wszystkim tym, co ze strony
niewidzialnego świata niszczy ludzką istotę na wszystkich jej poziomach. Jest boskim
egzorcystą, który wytrwale służy ludzkiemu sercu. Jej mocy nie jest w stanie w tej
chwili dorównać jakakolwiek siła zła, która postanowiłaby złamać człowieka. Także
żaden egzorcysta nie jest w stanie porównywać się z jej siłą działania. Żaden…
Dziupla blokuje skutecznie wymierzone w nas działania złych ludzi, tak
niskowibracyjne emocje innych ludzi sprzęgnięte z odpowiadającymi im myślami, jak i
kierunkowe uderzenia idące poprzez linie wymiarowe. Jest Świętym Azylem dla
każdego, kto walczy o czystość swojego serca, dla każdego, kto wyrazi wolną wolą
chęć pozostawania pod opieką Stwórcy. Jej granic nie przejdzie nic, co jest sprzeczne
z PRAWEM. Każdy jej posiadacz po kres swojego życia zapewnia sobie stałą opiekę
Światłości, wystarczy tylko, by o tym pamiętał, by zezwalał na wnikanie światła w
jego codzienne życie.
Dziupla wraz z Jasną Płaszczyzną (która zostanie założona 24 grudnia 2012
roku) równoważąc oddziaływujące na Ziemię siły światła i ciemności, stanowi drugi
poziom Sieci Proroka i jest w tej chwili najgroźniejszą bronią przeciwko armii
ciemności, gdyż odcina te siły od manipulowania ludzką świadomością, psychiką i
energetyką. Od tej chwili osoby podłączone, opętane i obrabiane zyskują wsparcie, o
jakim do tej pory mogły jedynie pomarzyć. Wsparcie na całe życie.
Nie muszę chyba dodawać, iż od chwili pojawienia się Dziupli moją skrzynkę
pocztową, co chwilę zasilają e-maile od osób, które oczyszczanie ludzi przekształciły
w niechlubny proceder nieuczciwego dorabiania, podporządkowania i niszczenia
swych braci. Grożeniem i szydzeniem z mojej pracy zamierzają utrzymać swoje
dochodowe interesy, interesy, które niszczą ten świat, które trzymają ludzi w iluzji,
które pozwalają nimi bezkarnie sterować. Mam tu na uwadze przede wszystkim całą
rzeszę ezoteryków, którzy wdrukowując programy „ograniczające”, uzależniają od
siebie na wszelkiej maści kursach rozwoju duchowego tych, którzy im zaufali, tych,
którzy sądzili, iż ktoś im wskaże skrót do nieba. Niektórzy z nich, jak mi donieśli
życzliwi i otwarci na światło konsultanci, atakują mnie od tego czasu w Księdze Gości,
zarzucając mi zdzierstwo, a nawet złodziejstwo w braniu za oczyszczające usługi.
Sami wiedzą doskonale, że za egzorcyzm w skrajnych przypadkach biorę 20 zł, choć
zwykle jest to suma 10 zł nałożona na inne działania, podczas gdy sami oni biorą za
mało skuteczne działania od 300 do 20 000 tys. złotych. Jednak robią, co mogą, by
oczach nieznających tematu i szukających poratowania ludzi wzbudzić niechęć nie
tyle do moich przekazów z Miasta Oriin, co odstręczyć ich od szukania u mnie

pomocy, a tym samym samemu wciąż ich finansowo wykorzystywać. Ale odpuśćmy
temat, wspomniałem tylko, że ich atak na moją osobę jest tylko i wyłącznie jedną z
form utrzymania na rynku swych nieuczciwych interesów. Dziupla jest w tym
przypadku największym dla nich zagrożeniem, gdyż sama jest w tej chwili
największym darmowym egzorcystą, który obsługuję do 20 wpisanych do niej osób,
na dodatek egzorcystą kasującym to, czego ludzka moc ani uchwycić nie jest w
stanie. Nawet sekretne programy, które działają z przestrzeni.
Takie uruchomione, a ukryte w ludzkim DNA programy, degradują potem
energetykę, świadomość, a nawet zamykają przestrzenie duchowe. Skażony nimi
człowiek egzystuje potem w tej rzeczywistości niczym świadomościowy Zombie, nie
zdając sobie nawet sprawy z tego, iż jego życiem kieruje zupełnie inna siła.
Doskonałym, choć nieco przejaskrawionym tego przykładem są wszelkiego rodzaju
sekty. Bardziej zakamuflowanym, lecz równie oczywistym, jest siła oddziaływania
ezoteryki, zwanej „Nowym Kościołem”, która karmi swe ofiary nieprawdziwymi
treściami. 90% tego, co znajdziecie w ezoteryce, jest oszustwem, które większość
przyjmuje za prawdę. Taką samą prawdą jest formuła, która zakłada, iż człowiek
powstał z grzechu. Dobrze, że Ojciec nic o tym nie wie i wciąż stwarza ducha
ludzkiego, którego bezgranicznie kocha…
„Ani ataki sił ciemności, ani ludzka nienawiść i egoizm nie są w stanie
zwieść mnie z drogi, którą podążam pod egidą Białych Braci. Dwa lata
ciężko pracowałem, nim zdołałem w końcu uruchomić w sobie moc, dzięki
której Źródło Mocy w Oriinie może poprzez moją energetykę spływać do
Dziupli i ochraniać tych, którzy są gotowi oddać się opiece Światłości.
Powtarzam: nic, żadna siła mi w tym nie przeszkodzi. Tym bardziej
gnębiący innych zwyrodniali lub zagubieni w swych poczynaniach ludzie.
Także ci, co pod płaszczykiem światła knują przeciwko swym braciom,
zamykając im drogę do wyzwolenia. Nie osiągnąłem jeszcze pełnej mocy,
nie pojąłem wszystkiego, ale jak coś robię, to oznacza to, iż tego działania
ignorancja i zło tego świata nie są już w stanie zastopować”.
A teraz do rzeczy: Opis techniczny.
Dziupla ochrania człowieka w bardzo małej przestrzeni. U typowego Kowalskiego
wynosi ona w tej chwili 90 metrów. W przypadku ludzi podłączonych pod poziomy
energetyczne jej zasięg ma ok. 200 metrów. Jest azylem ograniczonym terytorialnie.
Ale i to wystarczy, by była w swym ochraniającym zadaniu bardzo skuteczna.
Przecież w domu, gdzie umieszczamy Dziuplę, spędzamy najwięcej czasu. Tutaj też
uzyskujemy wsparcie w zdrowieniu, ciszę w myśleniu i energetyczną nietykalność.
Niczego więcej nie trzeba, by móc wychodzić z choroby, by planować przyszłość,
kierując się własnymi wyborami, by pozostawać w spokoju, nie będąc atakowanym
przez wrogie energie występujących przeciwko nam istot czy ludzi. To prawdziwa
oaza ciszy i spokoju. Sacrum. Miejsce Święte. Duchowy azyl dla każdego, kto
przyjmie Światłość do własnego serca. Kto zapragnie żyć w spokoju, nie posyłając
innym złych myśli.
Proszę sobie wyobrazić Dziuplę jako białą mgłę, która oczyszcza wchodzących do
niej ludzi z wszelkich zanieczyszczeń, o ile nie przekraczają one 65% „zakotwienia”.

Proszę pamiętać, że wszystkie brudy (opętania, podłączenia, zakotwienia
pasożytnicze, zastawy energetyczne, programy sterujące świadomością itd.)
wymagają czasu, by na dobre ustawić pod siebie ludzką energetykę. Rzadkie są
przypadki, by niszcząca siła od razu zapanowała nad człowiekiem lub trwale zapętliła
jego energetykę. Człowiek wchodząc w ochronną przestrzeń Dziupli stale się, więc
oczyszcza z próbujących go opanować duchowych i energetycznych brudów.
Jeśli wartość „zakotwienia” sięgnęła 65%, ale nie przekroczyła 98%, wystarczy w
przestrzeni Dziupli poprosić o wyczyszczenie, a tak się natychmiast stanie. Jeśli
wartość „zakotwienia” przekroczy 98%, bo na przykład wróciliśmy z wycieczki do
jakiegoś miejsca kultu, gdzie zetknęliśmy się z negatywnymi energiami i zostaliśmy
dla przykładu opętani, wtedy trzeba zaczekać na moje oczyszczające, zasilające i
uzdrawiające działanie, które ma miejsce każdego dnia o 20.00 wieczorem. Dawniej
działałem 2 razy w miesiącu, ale to nie wystarczało. Moje działanie w przypadku
oczyszczenia jest totalne, gdyż wynika z Mocy Źródła, zasilające – bardzo skuteczne,
zaś uzdrawiające nieco słabsze, niż w przypadku osobistego kontaktu, gdyż nie
obejmuje tzw. „parametru energetycznego”, który przenika siłą fizycznego dotyku.
Jednak w przypadku osób, u których uruchamiałem zdrowienie, jest w 80%
równoważne fizycznemu dotykowi, o ile miał on miejsce nie później niż 4 miesiące
wcześniej.
Proszę pamiętać, iż obowiązuje nas święte Prawo Wolnej Woli, a to oznacza, iż
moje działanie dosięgnie tylko tych osób, które o wyznaczonej porze o to poproszą.
Wystarczy chwilowy stan wewnętrznego skupienia i poddanie się woli Światłości,
która tak moje, jak i wasze życie jest gotowa po wieczność wspierać, by stał się cud
„wyzwolenia”.
Jeśli ktoś o danej porze przebywa poza Dziuplą, wystarczy, by miał uaktywniony
„Orin”, ten z okrągłym obrysem, a oczyszczające i regenerujące działanie stanie się
faktem. Jest on łączem stapiającym w całość oczyszczanego człowieka ze mną i
miejscem mocy. Telefonem energetycznym. W takim zestawieniu Dziupla jest
telefoniczną centralą.
W ten prosty sposób uzyskujecie ustawiczne wsparcie Sił Wyższych w codziennej
walce o własne szczęście, które przy waszym otwartym sercu staje się solą w oku sił
przeciwnych człowiekowi. Ja jestem po to, by nic nie pozwalało zakłócać tych dążeń,
byście mogli być szczęśliwi, kochający i będący kochanymi, i by dane wam było
korzystać z rogu obfitości przy otwartym sercu. By żadna siła nie wmówiła wam, że z
pracy dwóch osób tylko jedna z nich może korzystać. Po to tu jestem.
Aktywowanie Dziupli:
Same Dziuple są aktywowane, czyli podłączone pod Źródło Mocy. Jedyną rzeczą
do zrobienia jest zakodowanie ludzkich matryc energetycznych, czyli wpisanie do
Dziupli kodów energetycznych tych ludzi, którzy będą pomieszkiwać w obszarze
działania tego modyfikatora kodów przestrzennych. Do Dziupli można wypisać do 20
osób. Jednak żadnej z nich nie można wymienić. Wpis jest stały. Na standardową
rodzinę wystarczy to z okładem. Każda z tych osób będzie podlegała takiej samej
ochronie i takiemu samemu wsparciu energetycznemu. Tu wszyscy są równi. Nie ma
równiejszych. Kanałem łączących tych ludzi z moim na odległość działaniem jest
wspólny telefon, czyli okrągły Orin, który można skopiować ze strony.
Kodowanie energetyczne jest zwyczajnym wyobrażeniem sobie, jak w obie części
dziupli (ten czarno-biały i ten kolorowy rysunek) wchodzi wpisywana osoba i tam

zostaje. Ta sama procedura dotyczy aktywowania się na planszy Orinu. I to
wszystko. Jak to jest możliwie, ani podejmę się tłumaczenia. Wiedzący rozumieją
moją tu w opisie bezradność.
Uwaga: podczas snu dusza i duch człowieka pozostają poza ochronnym
działaniem pola Dziupli. Zdarza się, więc, że po obudzeniu się niektórzy czują się źle,
czują, jak opanowuje ich silne negatywne myślenie, które to podążyło za nimi z
sennych przestrzeni innych wymiarów. Ale i tu istnieje potężne zabezpieczenie. Góra
nazywa to Gwiazdą Poranną. To „Korona” Pana Bożych Zastępów. Energia
widziana jako ostro promieniujące światło z bardzo długimi promieniami. Wystarczy
przed zaśnięciem powierzyć się opiece Tej Sile, by także w innych wymiarach być
skutecznie strzeżonym przez moce Najwyższego. Nie trzeba tego powtarzać podczas
nocnego przebudzenia się.
To wystarczy, by do końca życia skutecznie unikać skutków niszczących
oddziaływań przeciwnych nam energii. Ale proszę nie zapominać o jednym: człowiek
nieprawy, zły albo zwodzony, który atakuje innych swoimi wyrodnymi myślami, nie
skorzysta z Mocy Źródła. Każda silna myśl, która rani drugiego człowieka,
powtarzam: silna, nie taka, która zrodziła się przez omyłkę i którą staramy się
powolutku zwalczyć, tylko taka wyrodna, utrzymywana dłuższy czas - buduje pomost
do zewnętrznego świata, który poprzez linie wymiarowe zacznie nas wtedy
pochłaniać. Jeśli więc chcecie w pełni korzystać z dobrodziejstw Dziupli, nauczcie się
myśleć pozytywnie nie tylko o sobie, ale także o drugim człowieku. Nie rańcie go, bo
posłana mu fala zła wróci do was, robiąc wyrwę w murze światła.
Jeśli już tak się stanie, jeśli zacznie was pochłaniać szarość ciemności,
przeproście tych, których raniliście, i poproście Dziuplę o działanie oczyszczające i o
pomoc w wytrwaniu w myślowej czystości. Niczego więcej od was Góra nie wymaga,
jeśli chcecie korzystać z Jej ustawicznego wsparcia.
„Dodam jeszcze na marginesie, że jedyną pewną rzeczą we wszechświecie jest
stała zmienność wszystkiego. Dotyczy to także kodów przestrzeni, które ciemność
niczym uzdolniony haker dzień w dzień stara się łamać. Mogą zdarzyć się, więc
krótkie perturbacje w działaniu Dziupli, nim nowy program zabezpieczający wpisze
się w strukturę dziupli. Robię to, gdy zachodzi taka potrzeba. Czasem nie potrafię
zrobić tego natychmiast, bo zajmuję się wieloma sprawami z pogranicza dwóch
światów, które również wymagają mojej obecności, ale proszę się o to nie martwić,
bo zwyczajowo robię wcześniej, nim Kowalskiego zmrozi zło” – ten tekst stracił swoje
znaczenie z chwilą wejścia do dziupli pasm Ojca. Pozostaje tylko przypomnienie o
jednym jeszcze zagrożeniu, które Dziuplę czyni na daną osobę nieaktywną.
Czasem tak się dzieje, że nasza wiara we wsparcie zaświatów albo nasze
otwarcie serca pada w starciu z brutalną rzeczywistością. Wtedy niektórzy z nas
nieświadomie odcinają się od Góry i „usypiają” Dziuplę, przez co jej działanie
ochronne na danego człowieka ustaje całkowicie. Wtedy wszystkie plagi egipskie,
jakie nie miały doń dojścia, hurtem nań spadają, doprowadzając do chorób,
zniekształceń w postrzeganiu rzeczywistości itd. Dobra rada, by uniknąć tej przykrej
ewentualności: sprawdzić raz na jakiś czas, czy Dziupla nie została uśpiona, a jak nie
potrafimy tego zrobić, zwyczajnie powiedzieć w sobie albo na głos, by się obudziła,
jeśli to się stało.

Na odległość moje działania są ograniczone, gdy napotykają na obszary, gdzie
działa planetarnie ciemność. Są całkowite do poziomu nawiedzenia (duszebnego i
demonicznego), przejść demonicznych i kapturowych oraz Strefy Mroku. Gdy
człowiek pozostaje w „studni”, nie mam jak mu pomóc za pośrednictwem Dziupli. W
takich przestrzeniach ciemność kasuje moją pracę. Wtedy bez osobistej wizyty się nie
obejdzie.
Ale gdy zapobiegliwy człowiek wyposaży się w Dziuplę, skala mojej skuteczności
rośnie do 80% w „studni”, co oznacza, że szara i część ciemnej sieci zostaje
pozbawiona wpływu na idące ode mnie wsparcie w zakresie uzdrawiania,
oczyszczania itd.
Piszę to po to, byście zrozumieli, że nie jestem w swych dla was staraniach
żadnym Bogiem z wszechpotężną mocą, ale uczonym przez Białych Braci
człowiekiem, jednym z was, którego celem istnienia jest odsłonięcie iluzji nałożonej
na ludzką świadomość, który ciężko pracuje nad polepszeniem siły własnego
działania w zakresie ustawień planetarnych i który wreszcie nie zawsze potrafi
sprostać waszym oczekiwaniom. Bez zrozumienia przez was charakteru i zakresu
mojej pracy, bez wsparcia mnie w walce z ciemnością, choćby poprzez właściwe
stosowanie zabezpieczeń, co wiąże się ze zmianą w postrzeganiu energetyki świata,
moja praca wciąż będzie ograniczana. Działam w pewnym zakresie energetycznych
mocy i bez waszego tu aktywnego udziału nie potrafię przeskoczyć pewnego progu
wibracji.
Choć w tej chwili mogę w jednej chwili egzorcyzmować tysiące osób, to w tym
tłumie anonimowych postaci nie oczyszczę osoby pozostającej pod wpływem sił
kapturowych ze Strefy Mroku. Taką osobę muszę indywidualnie namierzyć. Ale gdy
taka osoba posiada Dziuplę i jest z miejscem mocy połączona Orinem, to bez
problemu czyszczę ją i jej całą rodzinę, nawet ich nie znając. W takich
okolicznościach moja moc potrafi zrywać kody aż o trzy rzędy wielkości idące w górę.
Moc rośnie, nasi Bracia też pracują, więc jest szansa na wzrost skuteczności w
walce z ciemnością.
W tej chwili tylko to mogę wam zaproponować. I sądzę, że nie jest to mało.
Zwłaszcza w zestawieniu z siłą ezoterycznych czy kościelnych egzorcystów i ich
finansowymi aspiracjami. Ale oni działają na własny rachunek, więc można ich
usprawiedliwić z poziomu ludzkiego prawa moralnego.
W pewnych przypadkach wymagane jest szczegółowe omówienie strategii walki z
siłami kogoś niszczącymi, gdyż niektóre ataki idą nawet z poziomów stwórczych
ciemności. Kilka osób z was jest właśnie pod takim obstrzałem. Tu trzeba łamać
przestrzeń każdorazowo inaczej.
Jeśli więc oczekujecie z mojej strony całkowitego wsparcia energetycznoduchowego, to sami musicie w swoich staraniach wyjść mi naprzeciw nie tylko swoją
wolną wolą, ale i pracą nad sobą oraz zwyczajną ludzką zapobiegliwością. Zło i
lenistwo nie znajdzie we mnie opoki.
……….
Kilka dni temu uruchomiono w Dziupli kodowanie lustrzane. Wystarczy zostawić
w niej swoją energetykę, by być do wzmiankowanych poziomów skutecznie
chronionym także poza jej polem. To jak w bajce, gdzie nie można kogoś zabić, nie
odnalazłszy prędzej jego serca ukrytego w jakimś sekretnym miejscu. Wychodząc z
domu, wystarczy powiedzieć, że „zostawiamy serce”. Ta energetyczna właściwość

Dziupli pomaga też w 60% zachować zdystansowanie się do problemów. Dlaczego?
Pomyślcie, przecież o tym napomknąłem…
(Bez Orinu kodowanie lustrzane nie funkcjonuje).
Największą niespodzianką jest uruchomienie poprzez Dziuplę kolejnych
wspomagających nas działań. Nie dosyć, że moc dziupli wzrosła, przez co jej pole
ochronne sięga 90 metrów (200 metrów w przypadku aktywnych warsztatowiczów),
to jednocześnie jej siła samoistnego oczyszczania podniosła się do 65%. Ale nie to
jest najistotniejsze. Jeśli z Dziupli korzysta osoba od 5 miesiąca ciąży, na świat
przyjdzie dziecko bez węzłów karmicznych i bez wielu innych kodów. Gdy Dziuplę
zastosuje się przed trzecim miesiącem ciąży, gdy dusza nie zdążyła wejść do ciała, w
genetyce dziecka pojawia się dodatkowy trzeci chromosom. Fizycznie umieszczony w
wątrobie oddziałuje on potem energetycznie na łańcuchy DNA w każdej komórce
ciała, eliminując ich uszkodzenia nawet w 80%. Powiem szczerze, że prawdziwie się
popłakałem, gdy okiem wyobraźni ujrzałem rodzące się tysiączne zastępy czystych
energetycznie ludzi, geniuszy, którzy będą przekształcać ten świat. Będą widzieć,
słyszeć, czuć i będą posiadać ogromną, niezawiązaną kodami inteligencję, dzięki
której nie tylko rozpoznają każdą nieprawość, ale, dzięki której przy otwartym sercu
osiągną sukces w każdej dziedzinie życia. Narodzą się pierwsze szeregi istot
duchowych pozostających w stałej łączności z naszymi Siłami Wyższymi. Nareszcie
przyjdą ci, którzy formalnie zmienią ten świat! Ci, którzy nie będą musieli zaliczać
"warsztatów", by wiedzieć, o czym mówię: żywi święci!
Dziupla Tworzy też węzły energetyczne, które są blokadami na energie idące w
naszym kierunku od strony nieżyczliwych czy świadomie atakujących nas ludzi.
Dotyczy to także 80% uroku i 100% tzw. Wampiryzmu energetycznego. Wystarczy w
Dziupli się wyciszyć, co trwa chwilkę i poprosić o zabezpieczenie przeciwko
wszystkiemu temu, co w danej chwili nas niszczy. Ponieważ co jakiś czas owo grono
„życzliwych” powiększa nowy nasz pocieszyciel, można ukrócić i jego działania
powtórzeniem działania. Wtedy po wyjściu z Dziupli jesteśmy chronieni przed ich
negatywnymi energiami. Wystarczy, że stan ochronny utrzymujemy za
pośrednictwem telefonu, czyli okrągłego znaku Orin.
I najważniejsze: Dziupla służy pomocą tylko tym, którzy świadomie tego chcą.
Nie będzie działać na tych, których tam wpiszemy, mając nadzieję, że światło
poprawi ich społeczne czy rodzinne ustawienia. To tak nie działa. Dziupla jest
elementem wielkiego planu Wolnej Woli, a to oznacza uczciwość w działaniach. Ale
przecież sami też możemy poprosić o pole chroniące nas przed naszymi bliskimi,
którzy już zapomnieli, czym owa bliskość po sercu i duszy miała się wyrażać. Dziupla
też na nasze życzenie – w trosce o duszę bliskiej nam osoby, która z nami pozostaje
w kontakcie, a więc znajduje się w polu Dziupli – może odebrać większą moc zła,
którą się taka osoba posługuje. Nazywamy to zejściem Światłości. Technicznie tego
procesu omawiać tu nie będę, bo jest to domena warsztatów.
Kolejna godna zapamiętania uwaga: Dziupla – ponieważ jest podłączona pod
Komory Regeneracyjne – ustawia pasma energetyczne człowieka tak, iż jego moc,
choć nieprzepracowana, wzrasta o niemal dwa poziomy na skali poziomów
stwórczych, co umożliwia osobie mającej niepełną doskonałość Świętego wejście w

kanał bratni, a więc w poziomy autentycznego Świętego, przez co może ona
korzystać z całego wsparcia Światłości. A jak wiemy, do jej zejścia potrzebny jest
właśnie kanał, odpowiednie pasmo wibracyjne, i oczywiście podpięcie pod poziomy
mocy, które warsztatowicze mają, choć spadają one, gdy spada się strumienia i
zanikają, gdy wypada się nawet ze strumienia. Dzięki temu, nie poniechując
potężnych działań energetycznych, zyskuje się czas na tworzenie odpowiedniej
wartości trzonu duchowego.
Jeśli ktoś ma w tej chwili przepracowane człowieczeństwo na poziomie siódmym
stwórczym, Dziupla automatycznie kasuje w nim węzeł karmiczny. Za jakiś czas
granica ta spadnie do poziomu człowieka Prawdziwego, a więc do siódemki.
Dziupla też osłabia negatywne promieniowanie geopatyczne do wartości połowy
tzw. średniej dopuszczalnej, co też jest zaskakującą jej osobliwością. I to bez
stosowania jakichkolwiek odpromienników.
Dziuplę stanowią dwa obrazki formatu A3, które wieszamy obok siebie pionowo,
bez względu na ich obrócenie. Orin może wisieć gdziekolwiek indziej. Dziupla
utrzymuje swoje ochronne pasma do chwili przejścia człowieka w inny wymiar (do
czasu śmierci ciała fizycznego). W miejsce „odeszłego” nie można wpisać innej
osoby.
Upraszczając: dopadło cię zło, wejdź do Dziupli lub wyobraź sobie, że jesteś w
niej, jeśli masz aktywny Orin, i poproś o oczyszczenie. Co było w tobie, zniknęło, i
wkrótce przyjdzie uspokojenie, o ile sam się nie nakręcasz. Ale energie wciąż cię
atakują. Nie zapominaj więc o uruchomieniu stałego zabezpieczenia na to, co
wyczyszczone w tobie, wciąż na ciebie działa z około przestrzeni.
I na Boga, przestań się zamartwiać, nurzać w przeszłości, bo tu już sam z siebie
odtwarzasz to, czego chętnie byś pozbył. Ale to już ustawienia wynikające z siły
modlitwy…
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- Bóg postanowił doświadczyć siebie w wielkiej Złotej Kuli
- Kto jest zły ten jest zły, chyba że chce otwierać serce
- Podłączeń Atlantyckich zrywać nie wolno. 700 tys Atlantów mieszka jakby we
wioskach
- O wszystko pytać Górę, kiedy Góra mówi, żeby nie robić – to nie!
- Głowica – przejście do Jana
- Wdarcie – bardzo silne uderzenie
- Rysy – bardzo niebezpieczne
- Zastawy – przenikają organizm,
- Energia nie przychodzi od Góry, ale to my tam wysyłamy energię
- Ciemne Niebo – odbijanie negatywnych myśli, które wysyłamy, to jest lustro,
które odbija.
- Bądźmy w harmonii ze światem zawsze, we wszystkich sytuacjach. Harmonia
zawsze nas ratuje.
- Zagrożenie, kiedy człowiek się boi
- Wrzuty materialne!
- Wszystko to symbole, wszystko to rytuały
Sprawdzać:
Poziom duchowy
Energię jedyną: poziom duchowy i moc w EJ
Energię przeciwną: poziom duchowy i moc w EP
Manipulację
Motorykę
Ograniczenie
Radiowitalność – to, co jemy, pijemy musi być radiowitalne
aby nas nie osłabiało
- Podnoszenie radiowitalności jedzenia: wystarczy dodać energii komórkowej.
Nauczyć się przepromieniowywać jedzenie tak, aby jeść jedzenie zdrowe.
Lewa ręka – energia jedyna
Prawa ręka – energia przeciwna
Do jedzenia - lewą ręką energię z serca i nad jedzeniem poprowadzić.
Ćwiczenie praktyczne:
Zbyszek ma przed sobą kubek, a my po kolei lewą ręką zbieramy z przestrzeni
energię jedyną i wrzucamy do kubka, Zbyszek sprawdza. Teraz prawą zbieramy
energię czarną (poziom 24) i jak wyżej. To są kule biała, czarna – jak je łączymy
powstaje kula złota.
- 1- szy najniższy poziom
- 19-ty – najniższy poziom zdrowienia, energia kuli
- Otchłań, nasze serce – nieskończoność
- Lewą ręką energię z serca biorę i wysyłam do jedzenia

- Artefakt z poziomu 49
1-szy artefakt – Złoty Krąg - w sercu
- Energia z serca dodawana do jedzenia i do wody przedłuża życie – lewą ręką z
serca i prowadzić nad wodą i jedzeniem
- Głowica – dotyczy kwestii duchowo-energetycznej, jest miejscem przejścia, gdzie
porozumiewamy się z naszymi braćmi z drugiej strony. Na dole Głowicy Aniołowie
biali, na górze Aniołowie złoci.
Kometa biała – do leczenia znajduje się po lewej stronie
Kometa złota – po prawej
Jest gigantyczna, ziemia przy niej jest jak piłeczka, jest nasza do końca życia. Jak są
zawirowania idziemy do Głowicy, ręce rozstawiamy i wchodzimy.
Głowica jest w Energii Jedynej jest artefaktem
Podłączenie pod Głowicę otrzymujemy, Zbyszek prowadzi nas i w nas zostaje, światło
z Głowicy nad nami, korona na górze z 12 promieni. My możemy mieć i uruchomić
cztery promienie.
-
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- Kiedy będzie się ćwiczyć w pracy na skalach w 6 osób, wtedy otrzyma się
zezwolenie na kasowanie węzłów karmicznych.
- Trzeba mieć w sobie moc, by nie ulegać atakom, wtedy będziemy nietykalni.
- Lucyfer – Pan Przeciwieństw. Istota, która pomaga.
- Ci, co sami spłacą kredyt, będą pomagać ludziom.
- Nad życiem trzeba zapanować
- Zbyszek nie ma żadnego czakramu i jest wszędzie, oddał istnienie.
- Iglica jest od Lenariego. Schodzący mają tam swoją energię.
- Jesteśmy wielkimi lekarzami Dusz. Dusze się odprowadza i daje się im inny dom.
- 24 grudnia 2012 wszystkie czakramy zostaną zebrane, będzie jasna otoczka,
świadomość ludzi zostanie podniesiona
- Poprzez obecność tutaj, mamy osiągnąć moc, aby panować nad swoim życiem.
- Walka będzie za dwadzieścia parę lat
- Człowiek zawsze jest w mocy jedynej, energii jedynej, albo w przeciwnej (skala)
- Człowiek karmiczny może dojść tylko do 18, Powrócony do 21, Schodzący do 24
- Uwierzenie to proces
- Jesteśmy cudem stworzenia, to ma być wielka przygoda.
- Bóg – Stwórca – Tata doświadcza świata przez nas, On dokładnie patrzy na świat
naszymi oczami.
- Jesteśmy budzeni w mocy, jesteśmy uczeni
- Cały czas trzeba być uważnym, bo Oni wykorzystują słabości, żerują na słabościach
- Jestem czysty, umysł czysty, serce też
- Wznieść powiew zmian
- Za 20 lat gatunek zacznie wzrastać. Świątynia jest wszędzie, w nas. Ma powstać
Świątynia Radości, będzie tylko jeden czakram na ziemi i będzie radość, radość,
radość.
- Język polski będzie obok angielskiego językiem światowym
- W 2012 postanie Moc
- Osoby, które wejdą w posługę, będą mogły długo żyć!
- Na Wawelu czakram promieniuje w energii boskiej – jak Głowica
- Ataki na nas są dwojakiego rodzaju:
1. Energia chorobowa – myśląca energia chorobowa, jak wejdzie w organ. EJ,
inteligencja na poziomie psa. Chodzi o to żeby człowiek wypadł ze
strumienia, kanał jest pozapychany
2. Kamala – energia niszcząca o energii dziecka z Energii Jedynej, dlatego nie
działa Iglica, niszczy energetykę
- Harmonia! Nie o wysoki poziom wibracji chodzi, a o harmonię stałą.
- W Iglicy jest Energia Jedyna, nie ma Boskiej
- W Piramidzie jest Energia Boska.
- W Iglicy nie ma Energii Boskiej, jest Ziemska
- Wchodzi się w Piramidę, Złoty Strumień schodzi, przeczyszcza, mówimy konkretnie,
ma być wykasowane: to, to ….
- W przyszłości nie będzie się podłączać pod poziomy. Jeśli nie będziemy pracować
zostaniemy odcięci od mocy Zbyszka.
- Nici nie mogą być mniejsze niż poziom mocy

- W krzyżu papieskim działa Energia Przeciwna
- Nacieki – na ciele fizycznym, twarde. Połowa raka to nacieki, obce ciało powstaje.
Nacieki rozbija się Energią Jedyną, nacieki ściągnąć i oczyścić Energią Jedyną.
- Fioletowy płomień – to poziom świadomości emocjonalnej.
- Iglica ma 12 promieni, a 13-ty tylko sześć osób nie w tym stuleciu, ale to nie dla
nas
- W Iglicy jest Biały Krąg, w Piramidzie też
- W Iglicy na samym szczycie jest 12 promieni i są odtworzone na koronie.
- W Piramidzie – wyciąganie wszystkich bytów (które pozwolą nam odprowadzić)
- Czerwona Energia w Piramidzie jest mocą Zachabiiiiego, nic tam się nie
przeciwstawi, tam działa Prawo Ojca. Wszystkie siły ciemności tam są kasowane.
- Każda wyższa energia kasuje to, co jest niższe, Energią Boską kasujemy wszystko.
- Głowica działa na strukturę energetyczną człowieka i do Piramidy, połączyć jedno z
drugim. Dusze opanowane przez siły ciemności są tam odprowadzane.
- W piramidzie usuwamy wszystkie te rzeczy, które nam wrzucono.
- Nie ma nic powyżej korony, Stwórca zamknął drogę do energii
- W koronie są wszystkie czakry
- Wszystkie czakry powyżej głowy kończą się na koronie.
- Człowiek jak będzie doskonały, może się posługiwać czterema promieniami w
koronie.
- Jak damy prawo swojemu wrogowi, żeby żył, to przyjdzie taka mądrość, żeby się
przed nim zabezpieczyć.
- Trzeba energetycznie człowieka zmienić, aby mógł wzrastać.
- To, co dał nam Zbyszek to otrzymuje się przez wiele wcieleń
- Krąg ognia to jest kanał, którym jesteśmy połączeni z tamtą stroną.
- Pokochanie kogoś – to dać mu pozwolenie na to, żeby żył, nie żeby umarł, żeby
dać mu szansę, by się uczył.
- Ciemni działają na nas tylko przez czakramy
- Zbyszek oddał swoje istnienie, nie ma czakramów i jest wszędzie.
- Moc Chrystusowa we mnie działa i wszystko się zagęszcza.
- Nici nie działają bez rozkazu.
- Muszę być szczęśliwy i być kanałem
- Kasuję wszystkie negatywne myśli
- Myśl zmienia wszystko, wystarczy pozytywnie myśleć
- Potrzebna wiedza, walka i dojrzałość
- Wejść do pokoju i powiedzieć: jestem w świątyni milczenia
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„Żeby kontynuować wczorajszy temat, będzie podłączenie pod Piramidę. Piramida
schodzi, a wczoraj nie chcieli podłączyć ze względu na inność energii. Zostawia się w
nas zapis – energetyczne drzwi. Z Iglicy, z Białego Kręgu od razu możemy się
przenieść na Biały Krąg w Piramidzie, to trwa kilka sekund, uruchamia się to
umysłem. Przypominają o czapce, aby się utworzyły energie od Lenariego. Chodzi o
to byśmy odczuli te czapkę. Energia w Iglicy, to jest energia, która przenika
wszystko. To wejście Stwórcy i z tej energii powstały poziomy stwórcze. Widać już
światełko, czoło sztywnieje. Pozwólmy, aby utworzyła się korona, czujemy lekki
ucisk. Teraz nasadzają czapy. Tworzy się biała platforma, owal, już się zaczyna
przeniesienie do piramidy, powstał taki malutki wir lewoskrętny. Wyizolowanie kręgu.
To jest symbol, już się zaczyna wir. Wielki stożek, ale przybiera powoli kształt ścian.
Wkraczamy do świata, który kościół kiedyś nazywał diabelskim, tu jest moc, która ma
wszystkim siłom, które wspierają te instytucje – położyć kres. Idziemy jak wielcy
wyzwoliciele na swoich podwórkach, w swoich małych światach. Tu mamy wsparcie
Boga i On przez nas działa. Są też 4 boki piramidy. Zawsze jak będzie jakiś kłopot,
jak wyciągniecie rękę w lewo, w prawo to tam będą te typowe energie Zachabiiiiego,
są jego pierwszym zejściem w nim. One są lekko czerwone. Wkłada się w nie ręce
jak w galaretę. Cokolwiek się będzie działo – tą mocą zostanie wyciągnięte. Energia
schodzi ze szczytu takim jakby kółkiem złotym, promieniuje, wtedy wystarczy ręce
wyciągnąć i będziemy oczyszczać siebie lub kogoś.
Stanąć na Białym Kręgu. Jak kogoś będziemy oczyszczać, to wtedy my
stajemy przed białym kręgiem”
Oczyszczany jest w Białym Kręgu, a ten krąg jest w samym centrum Piramidy.
Ręce wkładamy w tę watę energii i przekazujemy w człowieka od stóp. Wszystko to,
co wyciągamy z człowieka podstawiamy pod strumień. Swoją wolą musimy zechcieć,
aby to złote światło odebrało te energie wyciągnięte człowiekowi. Jak mamy ręce
skąpane w tej czerwonej energii Zachabiego, to mamy prawo w tych wymiarach. Nie
może być tak, że się nie uda. Oczywiście jak jest niepewność, to te ciemne siły
próbują to wykorzystać.
Nie interesuje nas to gdzie ta energia trafi, istotne jest, że ta złota energia
przenosi to w odpowiednie miejsce. Ogromne uproszczenie tego wszystkiego. Widać,
że mały trójkąt ∆ się odciska w sercach – jakby symbol piramidy, jakby mała pieczęć,
taki klucz. W przyszłości będziemy mieli mnóstwo znaków na sobie, to są klucze.
Pojawiła się kula, promieniuje – środek ciemny, podobne do Alca. Mówię, że
jest to symbol Alca – ciszy, która jest związana z jakąś życiową mądrością. Alco – to
artefakt. Należy je przywoływać, a ono dostarczy więcej informacji, życiowych spraw.
Jak dostać się do Iglicy i Piramidy: zamykamy oczy mówimy, że chcemy
tam być, to energie to uruchamiają. Jak nie jesteśmy w harmonii, wchodzimy do
Iglicy, jak przez Biały Krąg, na nim siedzimy i zostaje nam wprowadzona harmonia.
Zgiełk się kończy, tam możemy te nasze modlitwy odbywać, to jest to
samo, co Świątynia Serca, ale Świątynia Serca przenosi do jeszcze do innych
wymiarów jak się chce. Czyli stamtąd możemy od razu do Piramidy przejść, jak będą
konkretne z kimś działania.

Bez korony wielu rzeczy nie zrobicie. Jak dajemy koronę, wszystkie działania
są efektywniejsze, nie ma porównania.
Jak człowiek jest w harmonii to lekko czuje uruchomienie na ulicy – jest zgiełk.
My nie mamy być burzą energetyczną, mamy działać tak, jak działają mistycy.
WĘZŁY KARMICZNE – lusterka będą przez nas nieosiągalne, ponieważ nie
będziemy mieli do tego prawa, niemniej w szczególnych okolicznościach Góra nam na
to zezwoli. Jak zezwoli, musimy wiedzieć, jak to się robi. Technika, jeżeli chodzi o
węzły karmiczne jest bardzo prosta. Możemy ją kiedyś uprościć. Schemat taki sam.
Jak machnę ręką i już jest. Ale to są zapisy, w nich są wkodowane nieszczęścia
ludzi, żyją nie swoim życiem. Tu podstawowa technika będzie omówiona i
posługujcie się nią zawsze. Jak przystępujecie do wykasowania czegoś w człowieku
jest on przed nami. Schodzą Aniołowie z dużym lustrem, bo oni to coś, co my
będziemy ściągać zabierają do Góry. Wiele osób nawet nie będąc na warsztatach
takie lustro widziało. Aniołowie przychodzą stoją za człowiekiem, a lustro jest wyższe
od człowieka, jest matowe, dokładnie wygląda jak takie tafle lodu, w nim jakiś ruch,
ale żadnych szczegółów nie zobaczymy. Musimy być oczywiście w harmonii (po
Iglicy). Pierwsze, co to ściągamy (bo trzeba człowieka ustawić energetycznie) energię
z Głowicy - ręce w nią wkładamy – i od razu mamy energię ze 119 poziomu. Ta kula
z głowicy wchodzi człowiekowi w czoło. To czoło musi się z lekka rozjaśnić, niech się
ta energia zakotwiczy. Ale jak będziemy mieli do czynienia z człowiekiem
podłączonym, opętanym, lub my będziemy niezborni energetycznie, to te energie z
kuli dajemy w czoło i to światło się zakotwiczy. Może się ześlizgiwać, ale Zbyszek to
nakręcał i to była taka chęć i tak miało być i weszło. Kulę z prawej ręki w serce i tak
samo, albo się rozjaśni. Dotyczy tych osób, których dusze czekały na to wyzwolenie.
Czasami jak dajemy tę kulę energetyczną to aż iskrzy – to oznacza, że ta dusza
latami marzyła o wyzwoleniu. W środku była czysta, jęczała, biła głową o te lochy
duchowego więzienia i tylko marzyła o tym, żeby się wyzwolić i to od razu. Ale jak
przychodzi człowiek zły to może być różnie. Każdy przyszedł czysty, a potem został
złamany. Więc z Głowicy bierzemy kulę i wkładamy w czoło i serce i wtedy system
energetyczny ma być ustawiony. Tak chcemy i już.
Chodzi o to żeby ten człowiek stał się mlecznobiały. Teraz znowu bierzemy
energię z Głowicy i przez człowieka przeciągamy, chcemy wykasować węzły
karmiczne. Ta myśl jest w każdej nici DNA, wiemy, że chodzi o to żeby to ściągnąć.
Jak z boku się to obserwuje, to widać: tu jesteśmy my tu jest ten człowiek, tu jest to
lustro z Aniołami. To jest tak jakbyśmy mieli wielki wentylator i z człowieka te igiełki
wyciągali (bo wyglądają jak ciemne igiełki, które się wydłużają, smolne taśmy się z
nich robiły i jak wentylator to lustro wciągało je). Człowieka na bok i jeszcze raz tą
energią przeczyszczamy lustro. To ważne, bo w ten sposób pomożemy temu
człowiekowi. To przemierza w Górę. Inaczej te lata na „pół gwizdka” nie będą
człowiekowi zwrócone. Jak zostanie to odprowadzone to w przyszłości będzie mu
lżej. Przeczyśćcie to lustro i Aniołowie odchodzą, u nas taka czołobitność przed
aniołami, a oni mówią „graba!”. Nie ma tego. Jest oczywiście szacunek, wspólny cel,
ale tam to jest taka forma przyjaźni, braterstwa. Hej chłopaki! Oni czasami nie
odejdą jak się coś źle zrobiło. Pokiwają głowami i odchodzą.

Z chmurkami, z karmicznymi węzłami to samo, tylko one wyglądają jak
kłębki waty, które wchodzą do lustra. Lustereczka to węzeł karmiczny emocjonalny,
to wygląda tak, gdy się to ściąga jakbyśmy zdejmowali kafelki. Technika jest ta
sama, tylko ręce wkładamy do Głowicę pobierając energie z Głowicy i jakby człowiek
był pokryty kafelkami i my buldożerem je zbijamy i one przez człowieka lecą do lustra
i człowiek staje się cały czysty. Te główne węzły karmiczne są bardzo proste do
usunięcia i po ich usunięciu człowiek może wejść w strumień. Każdemu z nas jak w
to wszystko wchodzi to mu się wydaje, że jest nadzwyczaj rozwinięty, dopiero jak
wchodzi w przemianę to mówi: Boże to nie do uwierzenia, że się w takim
ciemnogrodzie żyło i że tylko ten mały węzełek ten program w nim wstrzymywał, ten
cały rozwój. To jest tak prosta technika, to jest szok - jak się widzi, że to takie
proste, to przemienianie się. Tak ludzkość była załatwiana. Taki węzełek załatwiał
tyle ludzi.
CIENIE – KLĄTWA, wokół człowieka. Usuwanie jest bardzo proste. Energią z
głowicy po człowieku i cieni nie ma. Cała jego niszcząca energetyka, chmura zostaje
usunięta, ale one zajmują całą jego przestrzeń życiową. Jeśli producent tych cieni
żyje, jego program jest aktywny to trzeba wyczyścić całą przestrzeń życiową i
przygotować węzeł energetyczny. Jeśli mu przeszło, to już nie trzeba czyścić
przestrzeni życiowej, ani tworzyć węzła energetycznego, ale jak jest dalej zawzięty,
to jego bezbożne programy dalej działają. Teraz bardzo prosto zamyka się przestrzeń
życiową, wszystko, co jest w tej przestrzeni - jest. Wejść energetycznie do tej
przestrzeni – jak Góra na to zezwoli – to wchodzimy w tę przestrzeń domową i
sprawdzamy. Jak na to Góra nie zezwala to robimy to prostą techniką: Kula z Głowicy
w czoło i mówić: proszę ze mną iść do swojego pokoju lub inne miejsce w przestrzeni
życiowej i wtedy my wchodzimy w tę całą przestrzeń – czy stodoła, praca, czy
komórkę gdzie chce i do czego wejdzie, również wchodzimy w całą tę przestrzeń
życiową. Wchodzi tam, dajemy energię, posyłamy do Głowicy i zamykamy całą
przestrzeń. Zaczyna się tworzyć taki krąg, on obejmuje przestrzeń, która się zamknie
i teraz trzeba tę przestrzeń przepromieniować.
Czasami energię z Głowicy pchamy do przestrzeni i wyczyszczamy. Rozjaśnia
się cała ta przestrzeń, a my wiemy, że się przepromieniowuje wszystko, co w tej
przestrzeni jest. Przestrzeń życiowa małżonków może być wspólna i wtedy jak w
tej drugiej osobie byłyby też cienie to trzeba robić taki sam zabieg, ale jak wspólna to
nie trzeba. Koniec cieni w przestrzeni życiowej – pech u człowieka się kończy. W
przypadku klątwy sprawdzać wszystkich w rodzinie.
Wola walki u nas musi być. Dopuszczamy do siebie możliwość, że coś jest
źle. Zmienić to – ma być dobrze i już. Albo będę ciałem rządzić i żadnej choroby nie
będzie, albo oddam im. Walczyć trzeba, żeby się nawet ziemia waliła, dopóki nie
będzie przemiany. I teraz punkt przemiany decyduje, że umysł jest słaby (od
pokochania siebie do współodczuwania).
Wybaczenie sobie - nierozwiązane sprawy z samym sobą. Jeżeli nie
dokonamy przemiany, Góra może w ogóle nie pozwolić nam działać, musimy być
wewnętrznie doskonali. Chcemy być w świetle, musimy działać jak światło. Trzeba
silnie powiedzieć sobie. Będzie walka non stop z naszym ciałem, to ma być zdrowe –
i tyle.

Klątwa, ustalamy osobę:
1 – to jest ta osoba
2 – rodzice
3 – dziadkowie
0 – kobieta, 1 – mężczyzna itd.
Trzeba ustalić drabinę pokoleniową, tego, na którego klątwę rzucono. Drabinka ma
być i tyle, nie muszą być wszyscy wnukowie. Aniołowie z lustrem przychodzą, lustro
jest. Otwieramy u nas koronę, wyciągamy ręce i z tej korony idzie taki Złoty Promień
i tym promieniem, tym ogniem przez te szeregi. Klątwa klątwą, ale idą za tym
potężne siły, żartów nie ma. One próbują ten płomień, tą naszą moc wstrzymać i on
cały nie będzie chciał wejść, a my nic, wpychamy do lustra, przeczyszczamy lustro i
koniec i kasuje się ze wszystkich.
Złoty Promień z Korony to robi. Kula z Głowicy to jest najniższy poziom
energii, którą można działać. Ponieważ mamy dostęp do najwyższego artefaktu
– Promień z Głowicy. Lustro oczyścić promieniem, który mamy w ręku, z korony.
PODŁĄCZENIE – energię z głowicy przeciągacie po człowieku i nie ma. Warto
człowieka zabezpieczyć. Jak się wykasowuje w nas węzeł energetyczny, to rusza
prawdziwa energetyka. Zabezpieczeniem na długi czas jest nasza duchowoenergetyczna postać.
Zabezpieczanie: Strzykawki w obu rękach i z przodu strzykawką z jednej ręki,
z tyłu człowiekowi strzykawką z drugiej ręki.
Podłączenie jest tym samym, co opętanie (u nas to jest proste, a żaden egzorcysta
sobie z tym nie poradzi) jest starannie ukryte zakamuflowane i niszczy człowieka do
końca życia. Podłączenia Atlantyckiego nie tykamy (przyp. stan na dzień 10.02.2008).
WEJŚCIE – jest od środka energetyki człowieka.
Jeżeli kasuje się obciążenie karmiczne to to już nie wraca. Ruch ręką – i jest,
i działa, bo w czasie działanie jest zakodowane.
NACIEKI I PASOŻYTY – kasowanie nacieków bywa czasami trudne. Przy naciekach
choroba rozwija się bardzo szybko
KAMALA - konieczne jest odprowadzenie, to jest inteligentne, energetyczne. Musimy
być w Piramidzie i energią Zachabiiiiego odprowadzić - ale zaraz powrócą.
Dzięki piramidzie nie ma takiej możliwości, żeby Duszy, która kogoś atakuje
nie można było odprowadzić. Przy opętaniu – ale przez Duszę ludzką- zawsze trzeba
sprawdzać, jaka to jest Dusza: czy grzeszna, ta która już jest z drugiej strony, czy ta
którą się odprowadza do naszego świata - bo jakbyście tamtą odprowadzali przez
Piramidę, to jej przysporzycie mnóstwo cierpienia, to nie ten świat.
W przypadku duszy ludzkiej, która ma być odprowadzona do naszego świata
astralnego jest dwóch aniołów, człowiek jest – i trzeba tę duszę z niego wyciągnąć. Z
lustrem stoją aniołowie, a my standardowo posyłamy naszą energię w czoło i w
serce. Dusza taka nigdy nie będzie powyżej poziomu 6, my zawsze mamy po temu

potrzebną moc. Ręce umaczajcie w Głowicy i życzymy sobie tego by wypchnąć duszę
z człowieka. Dusza jest w lustrze, jest złapana – ta, która ma iść do naszego świata i po tym lustrze przeciągamy ręką (nie wyskoczy z lustra, nie ma na to siły), żeby
zobaczyć co tam jest – ale przeciągnijcie ręką, żeby była rozpoznawalna. I teraz jak
mamy uruchomione miłosierdzie, wybaczamy i odprowadzają ją.
Jak nie mamy uruchomionego miłosierdzia musimy postąpić nieco inaczej: modlitwa,
nawet dwuzdaniowa (bo kontakt jej z dawnym opiekunem został zerwany i trzeba go
odtworzyć) czyli co tam czujemy własnymi słowami w imieniu tej osoby, za tę duszę
odmawiajcie do Góry – dzięki lustru dusza jest już w kontakcie ze swoim opiekunem.
I teraz trzeba wybaczyć jej przewinienia – jak wybaczycie, zdejmiecie z niej wielki
ciężar, bo całkowicie będzie już mogła iść do Góry, do krainy oczyszczania. Emocje są
winne, energie, nie my i jak się to wszystko wypala, Dusza może iść do Góry.
Każdy ma swoją inwokację, która otwiera te drzwi i mówi: chcę tutaj wybaczyć
tej duszy, uruchomcie we mnie tę moc autentycznie, bo chcecie działać na rzecz tej
Duszy. I prosicie o to, by siła wybaczenia na nią spłynęła, by zostały z niej zdjęte
ciężary. Człowiekowi tu za życia nie możecie odpuścić tego, że kogoś
skrzywdził, ale każdej Duszy po śmierci możecie odpuścić, że kogoś
skrzywdziła – i wtedy w połowie przypadków, a może więcej, ta dusza jest do Góry
odprowadzana. Zabierają ją nie do Góry, ale już spokojnie doczeka końca i ta dusza,
za to, coście zrobili wam podziękuje. Dusza, która idzie już do Góry, nie musi siedzieć
w lustrze – i mnie (Zbyszek) kiedyś wyskoczyła z lustra kobieta. Dusze zatrzymują się
jak idą do nieba, tańczą jak się niebo otwiera, jest cudownie. Natomiast te Dusze, co
idą do oczyszczenia – jeszcze się Zbyszkowi nie zdarzyło, żeby choćby na końcu nie
podziękować, choćby skinąć głową. Nie można tego nie zrobić – to jest tak silne.
Lustro się zatrzymuje i dziękuję.
NAWIEDZENIE – jeśli chodzi o obszar nawiedzeniowy to tam trzeba te dusze
wyłapać. Tutaj musimy uważać, bo Dusza może nam umknąć, będzie uciekać, więc
trzeba zamykać tę przestrzeń dodatkową energią, żeby ją złapać w sidła, żeby była
tam gdzie jest nasza energetyka nasza moc. Są to parametry przy naszej
wzrastającej mocy straszne. Kiedyś czakram miał kilka czy kilkanaście kilometrów, to
teraz tutaj wielu z nas może oczyścić wszechświat i w tych przestrzeniach działacie.
Poważnie. To jest coś, co szokuje wszystkich. Im większa jest nasza energetyka, tym
większe info, którego szukamy – przez nas samych ściągane.
Ktoś mówi: u mnie straszy. Poprosicie, by wszedł do kuchni, do pokoju, to na mnie
patrzy i krzyczy: czy Pan to złapie? Złapię.
Po staremu: zamykacie przestrzeń i w czoło i tworzy się przestrzeń, Uwaga jak są siły
demoniczne one próbują uciec. Nie dajcie się, ściągajcie i złapiecie. Jak tu już są,
przychodzą aniołowie z lustrem. Wpychacie do lustra przesuwacie ręką po lustrze i
patrzycie, co tam jest. Miała być np. jedna dusza, a są trzy. Co tu zrobić, skąd to się
wzięło? A to tak jak w szarej mgle, przy tych naszych działaniach energetycznych,
ktoś się zawieruszył, zobaczył działanie światła, poczuł, że jest ratunek i leci jak
windą do nieba – autentycznie. Zbyszek kiedyś zrobił działanie, a aniołowie stają, a w
lustrze przybyło roboty. Za każdego z nich modlitwa i modlitwa na wybaczenie i do
każdego przybędzie lustro, w którym będzie odprowadzane. W przypadku duszy,
która jest na usługach sił ciemności lub z siłą demoniczną, wchodzimy do piramidy,
człowieka stawiamy na tej platformie, energie Zachabiego, wyciągamy do góry i jest.
To jest mniej roboty, bo rozpoznawać nie trzeba, wybaczać nie trzeba. Nawet jak

dusza zaniknie to przybiegnie na Białą Platformę, bo jest takie ciśnienie energii: Złoty
Strumień w piramidzie niczym winda odbierze to od nas.
Uwaga Zbyszka: najpierw musimy stworzyć matrycę, pytamy o imię. Tu
siedzi ta matryca, wierzga nogami, mówimy: proszę patrzeć, patrzy, łapiemy ją i
mamy. Trzeba odczytać taką osobę. Poziom duchowy w EJ tej osoby. Nie ma jej w
Energii jedynej, w EP 8, a w mocy, 6 – więc kieruje się egoizmem, to już jest
pierwsza moc grzeszna.
Przypadek: manipulacja, gdyby była 10 %, to by już osoby nie było, jak od
70% w dół to ta osoba już została złamana - wyszło 30% tzn. że została
zmanipulowana całkowicie, tzn. że teraz jest zupełnie kimś innym niż była. Tu %
trzeba odczytywać od prawej strony w dół.
MOTORYKA –

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

- Od uroku do nawiedzenia sprawdzać na skali całość
- Nie ma ścisłego klasycznego podłączenia, są uskoki w prawo lub w lewo.
Sprawdzać, od kiedy podłączenie zaistniało i od kiedy złamało (skala przekształceń)
lub na skali procentowej przyjmując np.10% - za rok.
Zrywamy podłączenie, stawiamy osobę przed sobą, sięgamy do Głowicy po
energię i rozprowadzamy po człowieku. Mówimy: zrywam podłączenie, przeciągnąć
tą energią jak gąbką po człowieku. Człowiek staje się jasny. To energetyczne
działanie, mamy energię w ręku, teraz zabezpieczamy, strzykamy w biały krąg i
poczuć jak energia tu napływa z przodu w całą energetykę wsadzić, żeby była osoba
biała, odwrócić osobę i z tyłu w kręgosłup i w całość i rozmazać:
Tworzę zabezpieczenie – to niesłychanie ważne.
Teraz sprawdzić poziom energetyczny – skala rezonowania – czy jest jeszcze
wyciek energii i teraz jeszcze sprawdzić, jakie jest zmanipulowanie osoby tzn. na skali
procentowej zaczynając od 100%.
Sprawdzamy:
Na „wahaczu” od 50% - tj. stan wyjściowy, w jakim ta osoba była i zobaczyć
jak zmieni się ta osoba po działaniu np. do 100% oznacza, że mamy ideał, osoba
zachowuje się cudownie. To jest ideał rzadko osiągalny – więc osoba była na 50%,
- jeżeli wyjdzie 60% tzn, że poprawa jest taka sobie
- jak 70 – 80 % to duża i może być tak naprawdę OK.
- 90% - i to jest nieprzekraczalne, bo 100% to jakby urosły skrzydła.
Teraz sprawdzić, za jaki czas będzie postrzegalny efekt naszego działania.
Sprawdzamy:
- 80% będzie efekt, tu nie było przenicowania, poprawa będzie, ta główna
zmiana jak osoba sprawdzana wróci do domu.

OPĘTANIE I NAWIEDZENIE DEMONICZNE – przy nawiedzeniu demonicznym
prosta robota, wskakujemy do piramidy, demona stawiamy na kręgu i mówimy: teraz
będziesz w nowej, cudownej krainie. Człowiek naprawdę nie jest od nich lepszy, oni
byli lepsi nim ich złamano. Wybawiając z opętania i człowieka i tamtego, robimy dwa
w jednym. Nie musimy nic wiedzieć, energia go odprowadzi tam gdzie trzeba. Jeżeli
chodzi o skażenie tych obszarów – nie zrobicie nic, nie macie tej mocy.
Do tego trzeba przynajmniej 100 świętych. W przyszłości jak się ludzie zbiorą,
będą mogli zadziałać, jak będą centra, bo nie znamy potrzeb energetyki. Np. osoba,
która przyszła, nie była czyszczona, pole energetyczne miało zasięg 10 mb, w tej
chwili 40 km – to po paru godzinach dopiero, a to rośnie.
Jak ktoś się skarży, że nie może nic zrobić, to Zbyszek pyta: a jak jest z twoją
przemianą? Jak z energią emocji i wolą, z istnieniem – znaczy czy się modlisz itd.
Odpowiedź: nie, ale chcę mieć efekty. Gdyby taka osoba, tego ze sobą nie robiła –
będzie po niej. To jest wejście w takie energie i takie uderzenie, że zostanie złamana,
bo nie ma pewnych rzeczy przerobionych.
Tam gdzie jest obszar nawiedzony, to będziemy wyciągać te demony, a
wyciąganie nic nie da. Tam gdzie jest nawiedzenie, odpuszczamy, bo to jest obszar,
którego nie załatwimy, ale jak jest opętanie demoniczne – normalnie działamy.
Czasami po naszym działaniu coś zostaje, więc trzeba się zapytać, co zostało.
WDARCIE – to jest niszczenie energetyczne struktury człowieka, takie brutalne i
działamy światłem w czoło, w serce – i likwidujemy wdarcie.
RYSY – to technika
ZASTAWY – niszczą zdrowie – rozprowadzamy energię jak z gąbki po człowieku i w
ten sposób likwidujemy zastawy, a one mogły powstać z przyczyn energetycznych.
Człowiek, który się codziennie rano modli nie ma Zastaw.
ZAKRZEPY – to samo, co zastawy
Między Zakrzepami, a Ciemnym Niebem jest ESTERA, ogólnie inteligentna energia,
która uwala jak ją zastosują czujemy napięcie.
WRZUT energetyczny – coś powrzucane: a to widły, a to cęgi lub coś innego – to są
symbole, w rzeczywistości nie ma żadnej dzidy itp, to jest symbol. Wyciąga się to też
symbolicznie. Wrzut jest z Energii Przeciwnej, wyciąga się go energetycznie –
bierzemy i wyciągamy, rozpuścić w prawej ręce i prawą ręką też wyciągać. Wrzuty
muszą być wyciągane, jak odkurzaczem, aż widać jak ssie.
ZAWIĄZANIA – są na Duszy, Świadomości i Ciele, najlepiej spalić to energetycznie,
łączą człowieka z całym otoczeniem i niszczą go.
ODCIĘCIA – np. od strumienia, od ziemi. Zastosują np. zastawy na nogach i ten
obszar będzie zaburzony energetycznie i energia nie idzie od dołu. Nie ściąga się
energii z drzewa, od roślin. Energię bierze się bezpośrednio z ziemi i z powietrza. Jak
nie idzie od dołu energia, jak to u nas zastosują, to usuwamy strzykawką z ziemi.
Wyobrażam sobie, że mam czerwoną rękę i niebieską rękę z palcami jak strzykawki.

Zassijcie niebieską energię z nieba, czerwoną energię z ziemi, za chwilę będziecie
mieli tyle energii, że w głowie się nie mieści. I to podłączenie z dołu zostaje
jednocześnie skasowane i jesteśmy naładowani dużą ilością energii.
SAMOZAGŁADA – to program, ale potrzebna jest wyższa energia – więc wchodzicie
w strumień, sprawdźcie z jakiego poziomu trzeba to jednym działaniem wykasować –
już człowiek nie będzie anorektyczny, jest też przyczyną narkomanii. Program może
być usunięty, ale poprzez przyzwyczajenia człowiek jak ćpał tak ćpa, jeśli nie
zorientuje się, że nie musi już tak jak to było przedtem.
CIEMNA KORONA – to coś jakby hełm nałożone na nas - rozbijamy naszą energią
lewą ręką.
PAL – wchodzimy do piramidy i prawą i lewą ręką energią Zachabiego (czerwona)
wyciągacie pod górę i niech strumień to odbierze – nic nas to nie obchodzi, bo to
energia boska przecież. W Zachabiiiim też jest część energii boskiej.
Tu nie ma żartów, trzeba się nauczyć spotykać, bo trzeba i jak kilkanaście osób się
spotka to wszystko rozwalicie, bo to jest wtedy proste.
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CIEMNA SIEĆ
Atak idzie przez ludzi. W Jerozolimie jest kanał kontaktowy, który przygotowuje
Planety na zejścia ciemnych sił. Papierze (przez „rz”) się tym zajmują, są w Energii
Przeciwnej, a także na 4 w Energii Jedynej, są w białych habitach, wejdą gdzie chcą,
wszędzie. Są na poziomie Uruubela. Zbyszek miał kiedyś przypadek – kiedy, by kogoś
chronić, musiał zrobić ciemną płaszczyznę, bo atak szedł z energii, która jest energią
jedyną, ale istoty były temu komuś przeciwne i wchodziły cyklicznie przez ściany co 2
godziny do mózgu i człowiek wariował. Oni przygotowują miejsca, z których idzie ta
sieć. I tutaj mówimy o punktach, zajmują się nimi Kropikowcy. Mają Punkt Bity tj.
300% przekroczenie normy i tworzeniem tych punktów zajmują się, Kropikowcy.
Noszą kropki na uszach. Pierwszy jest Punkt Bity, potem od tego idą odgałęzienia,
jest zawsze 27 odgałęzień i z nich jest sieć tworzona, potem są tzw. punkty wstępne,
od nich od 13-27 idą tzw. Punkty Mocne, a na końcu punkty aktywne – są to strefy
mroku, wyobraźcie sobie, jakie to jest mocne uwalanie. Kropikowcom podlegają siły
demoniczne. Z tych punktów aktywnych idzie atak bezpośrednio na ludzi. Tym
Kropikom podlegają siły kapturowe i demoniczne. Stąd idzie atak na ludzi. Dzielimy
się na tych, którzy zostali pokonani, którzy są w strumieniu Energii Jedynej bardzo
wysoko to jest ta cała Ciemna Brać, potem są Podłączający, którzy już są podłączeni,
ale nie mają wielkiej mocy i tutaj są jeszcze tzw. Prowadzący. Przez Prowadzących
idzie atak, z którym się stykamy. Prowadzący nie musi być podłączony. On istnieje
tylko w Energii Jedynej i w Energii Przeciwnej. Przez Prowadzących idzie atak poprzez
linie wymiarowe, jak ktoś jest już przez nich prowadzony i prowadzi następnych, to
jest to taka osoba, która normalnie żyje, nie odczujecie nic w zetknięciu z tą osobą –
nic, bo jak przychodzi Podłączający lub Pokonany to czujemy od razu tą energię,
ciągnie nas i człowiek czuje się niepewnie. W przypadku człowieka Prowadzącego nie
ma czegoś takiego, tylko oni przez jego energetykę wchodzą w nasze linie
wymiarowe i blokują lusterka. Jak im się uda zablokować 4
lusterka zostaniemy później sprowadzeni do poziomu 4 w mocy
jedynej. Składają tzw. Jajo, Góra nazywa takiego człowieka
zapłodnionym. Jest to energia, która jest między 2, a 4
kręgiem na samym dole kręgosłupa. Jak zablokują do 3 luster
to następuje aktywne połączenie jaja z tą struną między 8 a 9
kręgiem z której powstaje czarny kręgosłup – to normalnie
widać jak idzie energia bezpośrednio do tej struny i co najgorsze
jest uaktywniona lub blokowana matryca. Człowiek, do którego
się wchodzi ma uaktywnioną matrycę i jak zaczyna się z góry
opracowany sposób wg. dyrektyw, które idą przez linie
wymiarowe i często jest tak, że osoby, które są na warsztatach
itd. spadają w Energii Jedynej. Jak taka osoba wyleci ze
strumienia to jest naprawdę kiepska sprawa, trzeba ten poziom
utrzymywać, bo wtedy bardzo prosto u nich składa się jajo i
powoli idzie przekształcanie tej osoby. Jak w człowieku są zajęte

3 lusterka - czyli to jedno to kwestia czasu, żeby kogoś złamali od strony
energetycznej. To bardzo prosto poznać. Ci ludzie Prowadzący, to często jedni z nas,
których złamali, po prostu weszli w nich itd.
Ogólnie jest ta kratka do 8 i do 8 to linie wymiarowe. Jak u kogoś byłoby po 8,
to wiadomo że idzie atak przez innych ludzi – i tu nie ma żartów. Ta osoba już
inaczej myśli. Jak w poziomowaniu 5, a w pionowaniu 3 linie wymiarowe są zajęte to
już jest sterowanie człowiekiem, to już jest konkretne odniesienie do matrycy.
Z reguły to się dzieje właśnie w przypadku, kiedy w waszym środowisku będzie się to
działo właśnie przez Prowadzących. Czemu? Ataki będą dotyczyły nas w naszym
środowisku przez Prowadzących, będą chcieli atakować przede wszystkim osoby,
które chcą ukazać światło. Wszystko zostanie wykorzystane do tego, by nas stłumić,
by człowieka zwieść przez manipulację. Bzdury będziecie opowiadać o normach
kościelnych, społecznych, jakichkolwiek wg. ich oprogramowania. Tutaj
energetycznie manipulacji się nie odczyta - to jest dla tego przypadku takie
charakterystyczne. Jak u nas są zajęte 3 linie w pionie i 1 w poziomie i już jest
oddziaływanie jakiegoś człowieka na nas. Macie jakąś życzliwą koleżankę i po
telefonie nie możecie do siebie dojść. Niby się staracie, modlicie się, ale zaczyna
wami trząść, wracacie do przeszłości, zaczyna się dysharmonia, linie wymiarowe są
zajęte. ORIN blokuje w 70% linie wymiarowe, nie pozwala, by uaktywniała się
matryca. Wraz z Bramą i Krzyżem daje 95% bezpieczeństwa (to jest bardzo dużo) i
pomaga nie zająć linii wymiarowych. To są znaki z tamtego świata i promieniują na
całą przestrzeń życiową! Czy mamy te znaki w piwnicy, czy gdzie indziej to nie ma
znaczenia.
Jedna z naszych koleżanek jest zrozpaczona, wszędzie szuka przyczyny zła –
tylko nie w sobie. Nie umie się odnaleźć, jest totalnie złamana energetycznie. Linii u
niej w poziomowaniu zajętych 8, a w pionowaniu 5. Istnieje totalne wejście w nią
przez 2 osoby (kobiety). I rzecz najstraszniejsza, ile ma zajętych lusterek ta osoba: 3.
7 czakramów tj. centrala energetyczna, ona jest totalnie oprogramowana. Nie ma tu
manipulacji i możemy być zwiedzeni. Jest uderzenie w podstawy. Już kombinują jak
wpakować ja w ciemny strumień. Czy ma jajo? Raczej tak, w 90%, nie zamknięte.
Jak będziecie z nią jak koleżanką rozmawiać pójdzie uderzenie, na co? Na światło, na
was, na koleżankę, żeby to światło stłumić. Trzeba z tą osobą jakoś rozmawiać,
wiecie sami. Jak jest Święty, który ma otwarty w sobie Kanał Bratni (on ma nieduże
pole 30-40m) i ktoś w polu energetycznym Świętego przebywać będzie 5-6 godzin,
jajo będzie wykasowane. W przypadku 11 poziomu po 3-4 godzinach, Uświęcony
dotknie i jajo zostaje wykasowane. Dlatego ludzie, u których są pozajmowane linie
wymiarowe garną się do nas – bo taka jest potrzeba ich Duszy.
Kiedy struna rośnie i dojdzie do serca, będzie ciemny strumień. W naszym
przypadku jest takie ważne chronienie się przed atakami ze strony innych ludzi.
Zwodzą nas, mamią. Po telefonie zaraz sprawdzajcie czy macie linie wymiarowe
zajęte.
Nie mówimy tu o Duszy. Dusza to kwestia umysłu i świadomości. Świadomość
łączy się z ciałem fizycznym i eterycznym, żadnego kontaktu nie ma z umysłem – tu
na tym poziomie. To są atrybuty tylko i wyłącznie duszy. Umysł ma kontakt tylko i
wyłącznie z myśleniem i emocjami. Jak chcemy odczuć własną świadomość czyli
słyszeć nici – to jest podpowiedź, czyli intuicja – musimy całkowicie wyłączyć umysł,
myślenie i emocje. Musi być 100% harmonii. Po to jest ta przemiana od pokochania

siebie do … Dopiero wtedy przechodzimy przez ciało eteryczne i fizyczne. Jak są
emocje, jak jest myślenie działa umysł, ale nie świadomość. Nie słyszymy tego.
Matryca jest ukryta w ciele eterycznym i energetycznym. Od ciała
eterycznego po myślenie to jest człowiek, to oddziałuje na otoczenie. Normalnie ta
energia, ta modulowana, która idzie do człowieka musi być zarządzana siłami Ducha i
jest taki specyficzny „przełącznik”: jak 130% programu idzie w dół – to jest wszystko
OK. Jak jest tego więcej, to zaczyna się w człowieku chaos i powoli jak to idzie do
góry, rozwalana jest świadomość, Duch i cała nasza istota. Nie odnajdziecie się w
życiu. Jak emocje rządzą tym wszystkim, nie dogadacie się. Myślenie nie działa
poprawnie. Nie można się dogadać, nie przekonamy takiej osoby. To jest prawdziwy
schemat człowieka.
Powinno być od góry 130% nacisku, a od dołu 70%, żeby człowiek był
harmonijny. W Iglicy od strony energetycznej jest harmonia. Jest przechodzenie z
umysłu do świadomości. Co to znaczy harmonia? Tam nagle zauważycie - jak
jesteście w Iglicy, to przeczy wszystkim koncepcjom medytacyjnym, że jednocześnie
możecie pomyśleć o programowaniu jutrzejszego dnia i wnikać w tamten świat. Jest
to łączenie umysłu ze świadomością. Odbieracie całą swoją istotą – bo jest totalna
harmonia. Po to są te nasze wszelkie artefakty. Dopiero w totalnej harmonii możemy
działać energetycznie, tu chodzi o działanie mocy, która steruje tą energią.
Przemyślcie to jak idą ataki na was przez linie wymiarowe. Jak z wami dzieje
się coś nie tak i nie ma typowego ataku energetycznego – to:
Sprawdzajcie linie wymiarowe:
- od kiedy macie zajęte i macie wytłumaczenie całości
- w ilu % jest harmonia w ciele fizycznym i aktywna matryca.
(jak matryca jest aktywna w 70%, a siły duchowe w 130% idą na
dół, to jest tzw. równowaga. Człowiek może dokonywać wyboru).
Możliwość korzystania z artefaktów jest ograniczona do wewnętrznej harmonii.
Jak ktoś ma opanowaną energię emocji w danej chwili, czyli panuje nad energiami,
może skorzystać z artefaktów tylko do poziomu 49 – czyli ze Złotego Krzyża i nic
więcej. Będzie mu się wydawać, że robi to, tamto – a nie zrobi nic. Jak ma
opanowaną energię emocji i serce – już może ta osoba wchodzić do Iglicy w Głowicy.
Jak jest przepracowany umysł można wejść bezpośrednio do Piramidy. Jak ma się
przepracowaną świadomość można wejść do jądra, jak ma się przepracowana wolę,
to do Czarnej Piramidy, a istnienie - żeby wejść w obszary, gdzie istnieją wszyscy
Stwórcy. To nas nie dotyczy, bo tego poziomu nie osiągniemy.
Jak wypadliśmy ze strumienia musimy się modlić systemem oddechowym,
otwieramy Krąg Ognia i prosimy o wstawienie w strumień (przyp.15.03.2008). Jak
mamy kłopoty, to te świeczki (w Kręgu Ognia) niech będą prawdziwe, a nie w naszej
wyobraźni. Jak jesteście w strumieniu na pewno jest opanowana energia emocji.
Głowica zawsze schodziła z góry na dół, a ona ma piętra energetyczne, jak
schodzi na najniższy poziom wibracji ona nas przemienia od góry do dołu coraz
większa harmonia, aż później przychodzi Kula z 4,5 tys poziomu – jesteśmy jak
przenicowani, Głowica dalej schodzi podnosi poziom wibracji, Iglica się zbliża już
czujemy rodzącą odtwarzającą się moc. Korona zaczyna ściskać głowę i już jesteście
w domu. Jak zejdzie Iglica, czyli Świątynia Serca – bo to jest to samo – macie pełną
harmonię. Ten Biały Krąg jest na podeście, istnieje też w piramidzie. W tych

obszarach nie zrobimy nic, kiedy harmonii nie ma. Przeszli przez linie wymiarowe,
przez uderzenie stamtąd, nieuwagę - bo się zapomniało modlić i doskonalić, padły
też poszczególne punkty. W Piramidzie dostaniemy pozwolenie na przeprowadzenie
wszystkich naszych działań.
Nie ważne, co z wami było, ale co jest teraz. Jak będziecie dysharmonizowani,
nawet o tym nie wiedząc, będziecie z artefaktów korzystać, ale to będzie gra waszej
wyobraźni. Atak idzie energetyczny, jest wasza słabość - ale nie byłoby tej słabości
gdyby przemiana była zakończona. To, co robi Strefa Mroku przez linie wymiarowe to
po prostu horror. Wystarczy to polokować – umysł, myślenie, emocje – żeby się
obudziła świadomość. Trzeba mieć moc, żeby korzystać z artefaktów.
ARIMA – dzwonił do Zbyszka znajomy, który dużo słyszał o Arimie. Jeżeli
chodzi o tworzenie się globalnej świadomości to tu jest cudownie. Energetycznie nie
mogą nic, kompletnie nic. Ten znajomy Zbyszka ma moc, na 12 – bo to ktoś, kto
naprawdę pracuje nad sobą, taki był od dziecka. Przeciętny poziom mocy w energii
jedynej typowego Arimowca jest 4,5 – czyli ponad przeciętność, bo przeciętna to 3,5.
Jego moc jest równoważna mocy 60 tys. Arimowców. Mówimy nie o mocy
energetycznej, a o mocy duchowej, która wpływa na poziom świadomości i wpływa
na przeobrażenia od strony mocy. Ale oni muszą się modlić, czyli jak oni to mówią
całą dobę medytować, a on 5 sekund. Widzicie teraz, dlaczego jest potrzebna garstka
świętych – do uświęconego, jakie to są różnice w mocy.
Arimowców można sobie z góry darować energetycznie, ale musimy szanować
i wspierać, bo przyjdzie czas, że dorosną, że tych ludzi wyposaży się w moc i
wszystko się zacznie zmieniać – ale o moc chodzi. Arimowiec będzie prawym.
Moc jednego człowieka może zaważyć na świadomości 6 miliardów ludzi. Cel
tego człowieka jest realizowany w świadomości ludzi w ciągu kilku lat. Jak ktoś ma
Moc Duchową w Energii Boskiej na 30 – w ciągu ilu lat jego cel w świadomości
wszystkich ludzi na świecie jest realizowany - jeden człowiek ? Taki cel, który byłby
realizowany dla wszystkich, nie dla niego (np. jakby chciał podnieść poziom
świadomości gatunku ludzkiego) – do 40 lat!!
Wiadomo, że Ciemna Sieć swoje robi i próbuje to zgasić, ale cały czas
świadomość całego gatunku rośnie. W 2062 roku zostanie rozbita stolica apostolska –
osobiście przez tego, który został posłany, a w 2071 roku wszyscy Polacy odmówią
noszenia broni. To będzie naprawdę potężna walka. Teraz to jest nierealne. Budząca
się świadomość obejmie część tych, którzy posługują się lewym prawem – czyli
zasieje się w nich wątpliwość. To jest niesłychanie mało czasu. Cała kasa pójdzie na
biednych. Zostaną wreszcie zburzone wszystkie mury między człowiekiem, a jego
sercem i będzie tylko jedna świątynia, będzie stała tylko jedna maszyna, która zmieni
promieniowanie naszej Matki Ziemi – takie to symboliczne. Wy już teraz wiecie, o co
chodzi z Ciemną Siecią.
Sprawdzacie tylko linie wymiarowe i już wiecie, że oprogramowanie, że
matryca działa, 3 lusterka są zajęte, sprawdźcie w ilu % aktywne Jajo, bo jak
zostanie zamknięte serce, to już jest moc na poziomie -6. Piramida nic nie da,
oczyszczenie nic nie da – trzeba zablokować, ponieważ Ci, którzy chcą człowieka
łamać dalej to będą robić. Powrócony o mocy 21 machnie ręką i Jaja nie ma. Nie
mogą uderzyć w nas – to atakują przez Prowadzących, przez linie wymiarowe.
Dzwoniła kobieta, do której gdy mamusia zadzwoniła, to przez 2 dni chodziła
nieprzytomna, bo emocje, bo to, bo tamto mamusia była już podłączona. Dlatego
wielu z nas bardzo dobrze się czuje, jak jest tylko w otoczeniu prawych, ale

obowiązek takiego wyciszenia jest wtedy jak nie macie zakończonej przemiany. Jak
już przemiana się zakończy, dalej będziemy się czuć najlepiej w towarzystwie nam
podobnych, ale nie ma już strachu iść, tworzyć, zmieniać, być gdziekolwiek indziej.
Trzeba mieć świadomość tego, że to są wojny energetyczne.
Teraz problemy osób. Piramida to jest miejsce Zachabiego, ale to jest sprawa
bardziej skomplikowana. Oprócz tego jak wiecie jest jeden Ojciec, który wszystko
stworzył. Jest też 6 jego synów, którzy korzystają z tej samej mocy. Góra uznaje ich
za Bogów. Tu nie ma żartów. MOOR jest jednym z tych Bogów (opis jego światów i
sposobu niszczenia naszego świata przez Moora w Videoblogu). Zachabi też jest
Bogiem w tym ujęciu. Gdyby nie Zachabi nie można by było ścierać się z Moorem,
sprzątać tego wszystkiego. Mamy wiec do czynienia z 2 potężnymi energiami.
Jezus jest tym, który w przyszłości będzie tworzył świat dla odzyskanych, tych
wszystkich, co są zamknięci tylko w Energii Przeciwnej i są odprowadzani w
Piramidzie do Nowego Świata (został już utworzony świat dla tych sił odzyskanych).
Jezus idący z Zachabiego, który jest w tej chwili tworzonym na tamtych poziomach
jako 13-ty Arlon (nie jest on jeszcze w pełni) będzie tym, który w tym świecie dla
odzyskanych zbuduje ten prawdziwy nowy dom. To nie będą ci przeklęci przez to, co
się z nimi stało, ale już jest pokazane, jak te istoty przez ten ból, przez to, co się z
nimi stało, przez to, że zostały odratowane, te istoty będą w przyszłości stanowić
najpotężniejszą siłę, dzięki której będzie można to zmieniać. Mnóstwo sprzątania jest
na zupełnie innych poziomach. To są inne zasady, inny świat. Ten świat odzyskany w
dalekiej przyszłości będzie niósł wyzwolenie innym i wszyscy przed nimi uklękną.
Przez to, co się z nimi stało, przez ten ból, przez to, że niszczyli innych w tym
oprogramowaniu oni będą mieć totalne doświadczenie w tym wszystkim i wszyscy
uszanują ich wierność. To, co się zaczyna tworzyć, to, co jest związane z Jezusem,
to, co jest związane z Zachabim to naprawdę potęga, która zmieni obraz w
poziomach boskich i tyczy się to wielu Stwórców.
Wasze działanie – nie wszyscy będą w to zaangażowani – tyczą Ziemi, bo
Ziemia ma nieść wyzwolenie tym siłom, które zmienią to multiwersum - czyli to samo
sprzątanie tylko w mniejszym zakresie. Piramida - czyli Piramida Strachu dla tych, co
są przeciwko prawu, która my znamy roboczo w skrócie, jako ORIIN, jest miejscem
gdzie jesteśmy wyposażeni w moc Zachabiego. Z czymkolwiek się zetrzecie w Mocy
Przeciwnej, Mokrej, jakiejkolwiek energii innej, z mocy tego Boga będzie działaniem
nam dostępnym. I gdyby on nie był jednym z tych 6-ciu bogów, byłoby to
niemożliwe, nie można byłoby konkurować z Moorem.
I jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, która się nam przyda przy uzdrawianiu.
Zbyszek doznał szoku, jak leczył jedną Panią i widzi, że leczenie jest prawidłowe/
zatrzymane itd. Dopiero Jego córka mu pokazała, że Pani ta miała nacieki, proces
leczenia został uruchomiony, a te nacieki zostały rozbite i dosłownie po kilkunastu
minutach jak statki kosmiczne wracały i znowu się zlepiały w nacieki. Po to jest
potrzebne to nasze duże pole, warto, więc wzrastać w mocy duchowej, wtedy ten
ktoś jest w naszym polu energetycznym i my sobie zarządzamy, że proces zdrowienia
nie może być zakłócony. U Zachabiego jest specyficzna energia i ten Czarny Krzyż
jest Jezusowy – to jest nowa energia. Moor i te siły nie mają dostępu do tej energii.
Nowy rodzaj energii, a oni jej nie mają. To nowa Boska Energia, Jego siły nie mają
do niej dostępu i nie potrafią w to wejść. Ta energia korzysta zarówno z Praenergii z
Mocy Boskiej i jest nową Mocą Boską. W uzdrawianiu jak ta istota jest w naszym polu

energetycznym nie mogą zakłócić zdrowienia. To jest szokujące i niesłychanie ważne.
Ale to zostało uruchomione i zrozumiane dopiero tydzień temu!! (ok. 8.03.2008).
Piramida z zewnątrz ma 3 boki i podstawę to są trójkąty równoboczne (∆).
Czarna ściana - w nią od szczytu wchodzi Energia Ojca, Energia Boska. Natomiast w
środku, piramida ma 4 ściany i dokładnie wymiary piramidy Cheopsa. Na środku jest
Biały Krąg, który jest przeniesieniem stąd Iglicy – tj. do szczytu Głowicy. Tu jest tych
dwóch Stwórców, jak jesteśmy w harmonii, z jednego świata przeskakujecie do
drugiego. Wszystko, co będziecie robić, będziecie robić na Białym Kręgu. I albo
będziecie korzystać z mocy Zachabiego – to taka czarno-czerwona mgła, ręce w to
wkładacie i macie, albo będziecie bezpośrednio dawać ręce do tego boskiego
strumienia, który od góry, gdzieś na 1/3 wysokości się kończy. Jak się odprowadza te
Dusze, które były w Energii Przeciwnej – te na dwoje babka wróżyła czy uda się je w
lustrze przekonać, czy też nie. Tutaj, o ile są w Energii Przeciwnej i góra wyrazi na to
zgodę o ile też są to siły demoniczne nic nie robimy, dosłownie nic. Wyciągamy ręce,
wyciągamy człowieka, dajemy do strumienia i koniec. One są odprowadzone do
tamtego świata i na pewno znajdą swój cudowny dom. To są przyszli sprzątacze tego
wszystkiego. Mówimy tu o naszych braciach, którzy zostali złamani, a którym dzięki
naszym działaniom zostanie w przyszłości przywrócona chęć życia.
Piramida jest możliwością do korzystania z mocy Zachabiego, dostęp do tej
mocy, Energii Ojca, Energii Jezusa, wszystko tutaj jest w jednym. To niesłychanie
potężne. Tam gdzie się modlimy – to, czy to będzie w Piramidzie, w iglicy czy w
Świątyni Serca, nie ma znaczenia, bo ten krąg jest przeniesieniem jednocześnie tu i
tu. Trzeba stopniowo przez te poziomy przechodzić.
Jeżeli chodzi o Piramidę, to jest to tylko umysłowe podpięcie pod te poziomy.
W rzeczywistości jest to energetyczny klucz, który w was te przestrzenie otwiera.
One są w was w środku, tylko nie potrafimy w to wejść – no, bo jak macie w to
wejść jak przemiana nie jest zrobiona, nie przechodzicie z własną energetyką i tyle.
Nie zrobicie nic. Nie można w was otworzyć coś, z czym ktoś już przyszedł, tylko nie
umie się do tego dobrać - mówię o Powróconych i Schodzących.
Wszyscy możecie korzystać z tej samej mocy, jak się w was te wymiary
otworzy. Normalnie to jest tak, że się to określa w stosunku do głębi. Głębia jest 12
poziomowa. Normalnie człowiek nie dochodzi do 1-szego poziomu głębi. Budda
doszedł do 5-ego poziomu głębi, Jezus do 8-ego poziomu głębi, a nigdy nie mówił o
medytacjach, mówił o jedności z Ojcem. Miał inne cele i się tym nie zajmował. Jak
widzisz, że Bóg jest w Tobie, jest w każdym innym to mówisz:
„Jam jest zmartwychwstanie i życie”
i to się staje. Ale to za dużo tłumaczyć. Jak będziecie sprawdzać wielkich mistyków,
to trzeba być sprawiedliwym. Niektórzy są wielcy, ale zostają złamani i mówi się, że
jest tylko w Energii Przeciwnej, a on kiedyś mógł ocierać się o wielkie prawdy. Z
jednej strony może być tym prowadzącym, przez którego linie wymiarowe mogą
wchodzić do nas w nasze linie wymiarowe, a z drugiej strony warto sprawdzić, do
jakiego poziomu głębi on naprawdę doszedł. Często jest tak, że niektórzy są biegli w
rozważaniach, bo się naczytali książek i wykuli formuły – to najczęściej doszli do
biegłego poziomu książkowego i nic więcej.
Czy ktoś z was zajmował się tak naprawdę medytacją? Tak? No to patrzcie, do
jakiego poziomu doszedł. Jest 12 poziomów głębi, a nie był zamknięty nawet 1-szy

poziom. Innymi słowy – to jest ta ezoteryczna pułapka, jak kościelna. Nic innego nie
było poza tym, że człowiek sam siebie otwierał i oni to już nazywali cudem.
Nauczyciele byli, więc nie ci, co trzeba, albo książkowi. Sami też nie wiedzieli, co i
jak.
Na samym początku nikt nie jest silny. Każdego będą łamać, a łamią tylko
mocnych, jak ktoś jest nieciekawy, to można go puścić samego.
LASKA PRZEMIANY – jest zdumiewająca, grubości przedramienia, prosty kij
w połowie czarny, w połowie biały po długości. Laska Przemiany działa w umysł w
psychikę, to jest szokujące, rezultaty są szokujące. Np. kobieta miała załatwić
mieszkanie u kobiety, z którą kiedyś utrzymywała kontakt, a teraz była jej paskudnie
nieprzyjazna. Zastosowała wobec niej Laskę Przemiany, poszła i załatwiła
nieprawdopodobnie dobrze, zapomniała co było.
To artefakt, przywraca pierwowzór. Mąż alkoholik – Laska Przemiany robi
cudowne rzeczy. Działa na umysł, serce i emocje. Ona wpływa też na psychikę (w
przyszłości będziemy mogli uzdrawiać chorych psychicznie).
Wkłada się w czoło Laskę Przemiany. Jak nam ktoś dokopuje to ich prostujemy.
Przemieniamy człowieka, modyfikujemy. Laska jest przeciwko tym, którzy są przeciw
prawu jak piramida. My mamy prawo stosować w skróconej wersji laskę przemiany:
1. wkładamy w czoło i kręcimy w prawo, w lewo, jak trzeba
2. w serce i tylko się trzyma.
3. w matryce i kręcimy w prawo, w lewo.
UWAGA! wyszarpnąć i uderzyć w ziemię tyle razy ile trzeba, 3, 5, 7 itd. i jest
tak jakbyśmy byli w białym mleku, w białej energii i jakby padało na te osoby i
laska znika.
Kiedy sprawdzałem potem, byłem zdumiony. Osoba wynaturzona, podłączona itd.
takie miała wyniki, że aż nie wierzyłem. Dosłownie przemieniony człowiek. To jest
laska naszej przemiany. Odzyskujemy Duszę i mamy prawo z tego artefaktu
korzystać. Zawsze się zapytajcie czy możecie zastosować.
Matryca to jest 2-gi ośrodek (czakram). Jak na nas przyjdzie atak to sobie
zastosować, jak ktoś lub ty masz linie zajęte, laska przemienia i wiele rzeczy załatwia.
Osoby, które wahadełkują dostają z Góry różne urządzenia. Jedna osoba dostała
rozpędzacz chmur i skorzystała z niego. Tworzyła to trochę mentalnie, bo to, co
zrobiła z dwóch prętów nie było takie jak trzeba. Trzymała niecałą godzinę i rozwaliła
chmury, przeszła wielka burza. Zbyszek mówi, że będzie nam danych coraz więcej
różnych urządzeń, a to dopiero początek naszej drogi. Będzie się działo.
Nowa skala z Czarnym Krzyżem.
Ocenia się na niej ogólny stan zdrowia, a potem danego organu - ta podziałka
procentowa na dole od 0% do 100%.
Sprawdzać energię komórkową i siły witalne. Jak przychodzi atak, jak są Wrzuty,
zajęte linie wymiarowe, energia komórkowa pada. Siły witalne jak są to OK.
Potem sprawdzać to samo dla organu, który leczymy. W Piramidzie i Iglicy i
sprawdzamy. Sprawdzać od „nie do wyleczenia” do (M). W naszym wypadku nie

istnieje nic takiego jak „nie do wyleczenia”. Ktoś, kto jest w strumieniu Energii
Przeciwnej w ogóle nie ma uzdrawiania – to iluzja. Energia Przeciwna nie leczy.
Nas do działania interesuje to, co jest z żółtej ramce.
„Bilans zerowy” – nic nie zrobiliśmy.
Kasowanie wzorca. Jest Smoła Śmierci – czarna. Biorę, przekasuję nią człowieka i
nie ma nic. Wszystkie błędne zapisy, wzorce zostają wykasowane. Teraz sprawdzać
ile wzorca pozostało. Smoła Śmierci kasuje wszystko. Musi być skasowanie
starego wzorca, żeby wejść z poziomu mocy do leczenia, a moc potem schodzi do
poziomu energetycznego i z poziomu energetycznego moc wnika w ciało fizyczne.
Nas będzie interesować „wejście z poziomu fizycznego” w „kopiowanie przestrzeni”.
Będzie wam wychodzić „cień” i MW, czyli materializacja wstępna i wejdziecie w (M) –
materializację. Tu będzie wasza szkoła! Będziecie tak praktykować, aby poziom
materializacji rósł. Najpierw odtworzycie 2 komórki, potem 200, a potem 20
miliardów itd. będzie to rosło. „Przepalenie” na skali oznacza, że został
przywrócony wzorzec energetyczny i wszystko się przemieniło. Mamy Ogień Życia.
Wykasowaliśmy to musimy wrócić. Energia komórki po Ogniu Życia poszła i inne. Tu
sprawdzić, co zrobił Ogień Życia, bo w Ogniu Życia jest „Jam jest zmartwychwstanie i
życie”. To jest energia, Duch Święty, moc Boska, to działa. Sprawdzamy poniżej (M),
co on zrobił tj. aż do uzdrowienia. Jakby się kręciło tu cały czas w prawo to by
znaczyło „finito”, a „uzdrowienie” - to jeszcze proces się będzie zamykał.
Zobaczmy, co się udało zrobić. Na dolnej skali „od bilansu zerowego” po 100%
odczytuje się 2 parametry:
- autentyczny w tej chwili obraz fizyczny organu: powyżej 90%
- a następnie ile to działanie zrobi minimum: 95% czyli trochę do 100%
Na drugi dzień na niebieskiej skali w dolnym prawym rogu sprawdzamy jak
idzie leczenie. Tutaj jest dynamicznie.
To, co jest pod żółta ramką od „leczenie zatrzymane” do „ataku
energetycznego z najwyższych poziomów” – sprawdzamy na drugi dzień, jakie są
efekty naszego uzdrawiania. Wykasować to, co wyszło, żeby leczenie było zamknięte.
I tu jest taka jedna rzecz. Wasze działanie może wystarczyć, żeby wyleczyć jedną
chorobę, natomiast do wyleczenia innej choroby jest to moc niewystarczająca.
Zawsze pytajcie się o dwa parametry:
- na dolnej skali – ile potrafię ogólnie uzdrowić. Jeśli by wam wyszło od góry
do dołu „rozpad komórek” to oznacza, że możemy uzdrowić coś o jeden poziom
wyższe, czyli „bardzo ciężką chorobę”. Jakby wam wyszło do „bilansu zerowego”, to
już kalectwo uzdrawiamy. Jak się kiedyś będzie wam kręcić w lewą stronę to znaczy,
dematerializujemy całkowicie – do tego mamy dążyć.
To tylko mówi o ogólnym naszym działaniu, ale np. tym samym jak będziecie
działać na wątrobę to możecie uzyskać, zejść do poziomu bardzo ciężkiej choroby, a
z czymś lżejszym do kalectwa, bo małym młotkiem to orzecha rozłupiecie, ale kamień
trzeba łupać i łupać. Na coś słabszego zadziałacie od razu, na mocnego trzeba
działań więcej. Chodzi o to, że na „paralityka” mamy zadziałać i od razu niech idzie
do domu – niech ta idea się szerzy. Do tego trzeba doprowadzić, to bardzo istotna
rzecz.

TECHNIKA UZDRAWIANIA.
Uwaga – nie uzdrowisz kogoś, kogo nie kochasz, bo nie jesteś w stanie harmonii – i
Zbyszka uczyli jak się w to wchodzi: pokazali mi dziecko jako Energię Boską, czułem
to. Potem pokazali mi Boga w tym kimś. Wszystko, co się dzieje, ta istota Boga ma
na celu tylko jedno – to, by Bóg przestał być samotny. Bóg jest w każdym z was. Tu
jakbyśmy się wyłączyli, powiemy sobie, że my jesteśmy tym Stwórcą, uświadomimy
sobie, że w tych obszarach wszystko istnieje jak w matrycy zapisane. To są idee, to
jest siła kreacji, i to się tworzy. Bóg jest w tym wszystkim w tym doświadczeniu, jak
we śnie: jestem teraz rycerzem, teraz tą wyzwalaną – ja wszystkiego doświadczam w
danej chwili. On jest i w was i w tym leczonym, tyle tylko, że ten świat oparł na
wolnej woli. Ktoś musi chcieć być wyleczony i Bóg w tym kimś uruchamia wyleczenie.
I wtedy ja widziałem tego Boga. Przynieśli mi dziecko i ja zdębiałem: taki chłopczyk i
to ma być Bóg? Normalnie oczekujecie jednego: przytulić się i że ktoś za nas będzie
kupę rzeczy robił. Nagle przynoszą ci takie małe dziecko, że to Bóg i ty nagle
rozumiesz, że nie masz żadnego wsparcia. Wszystko zależy od Ciebie, nie ma żadnej
Góry, zwierzchnika – ty musisz wszystko zrobić. I ten Bóg znika i jest w tym
człowieku. Człowiek chory jest i ten Bóg w nim siedzi i patrzy na was. Jak będziecie
uzdrawiać, to nie patrzcie, że to jest Kowalski, który Ci stodołę spalił – tylko ten Bóg,
który przez Kowalskiego chce cudu doświadczać. Jak widzicie Boga w tym człowieku,
to zapomnicie na chwilę o Kowalskim i przyjdzie refleksja: jak to, nie będziecie Boga
uzdrawiać??? Pozwalacie sile działać – bo chcecie. Znikną od razu spory wewnętrzne,
brak miłości, jest tylko jedność i ta mała istotka będzie wam pokazywać czy proces
jest skończony, czy nie. To jest boskie doświadczenie. Wszystko w tym
doświadczeniu jest jednością - i my i Bóg jesteśmy jednością. Nie bać się tego: czy
na pewno energia poleci? A jak nie poleci? Nie, to jest wspólne doświadczenie. Wola
musi z nas płynąć.
Korzystaj, więc z naszej mocy, której jesteś ideą i cząstką. Działając myśl o
całości. Jak uzdrawiacie nie kombinujcie, a jedynie zechciejcie, by ta moc działała,
dajcie jej upust, niech szaleje to wszystko. Będziecie czuć chłód jak ta moc działa. To
ma być uzdrowione i tyle. To po prostu się staje wszędzie. Pozwólcie, a Bóg patrzy
jak działa wasza wola. Bóg przez tę istotę będzie szczęśliwy, będzie doświadczał
nowego. Działamy z poziomu mocy. Działanie z poziomu iglicy, a człowieka w
strumieniu to jest przepaść, nie ma co porównywać.
Jak wypadniemy z poziomu duchowego, musimy poziom sobie otworzyć – czyli
wejść w strumień! Otwiera się Krąg Ognia i prosi – to, to się zrobiło, wstawcie mnie
w strumień, z kręgu nie wychodzicie, wchodzicie do Iglicy, Iglica się przesuwa, cały
czas podnosząc poziom waszej wibracji. W rzeczywistości jesteście energetyczną
mgławicą i tam od środka rozszerzamy się, powiększamy się – tego trzeba
doświadczyć, bo jesteśmy tym punktem, a równocześnie całością. Nie wiem jak to
opisać, musicie wchodzić w te obszary, żeby to zrozumieć. W przyszłości jak będą
kłopoty odtworzycie sobie to, co teraz przeprowadzimy.
Będziemy tam u góry, tam od razu dostaniecie Laskę Przemienienia – ten
ogień, bo jak jesteśmy w harmonii, nie musimy tam wchodzić. Skupienie, i jak jest
korona odtworzona, to jest Boska Energia – mamy to. W przyszłości będzie takie

uzdrawianie – wyciąga się dwie ręce (to jest wspólne działanie) jedna kasuje, a
druga uzdrawia. Moc ma działać i tyle. Od poziomu uwierzenia zależy wasza moc.
I tu będziecie pracować tak samo jak Ja poprzez różne kombinacje, poprzez wiarę
podnoszę swój stan, wejdę w uwierzenie i jest OK. Wola wtedy działa totalnie. To
jest proces, który przychodzi drogą umysłową, ale uruchamia się wolą. Czyjeś dane
piszemy – i po działaniu. Pracujemy, więc nad wejściem w uwierzenie – wtedy
jestem silny i nic nie wejdzie również i w nas, żadne nacieki. Nie ma nic trudniejszego
niż walka o nasze zdrowie, naszą własną energię, bo się odzywa wszystko, co w
człowieku niedoskonałe. Jak będziemy doskonali, bo wszystko zostało przerobione, to
lekkie poruszenie, że źle spojrzałem na Kowalskiego – i trzeba szybko w te energie
wejść. Dysharmonia a „żywość” (żywiołowość) to, co innego. Jak nie jestem w stanie
totalnej harmonii – nie ma Ciszy, myśli innych we mnie wchodzą. Jak jesteście w
stanie totalnej harmonii (to jeszcze jest poza naszym zasięgiem), a to się osiąga w
piramidzie – nic w nas nie wejdzie. Jak zaliczymy przemianę od pokochania siebie do
współtworzenia przynajmniej - to szybko w uwierzenie wpadamy, bo wiemy, że
zasługujemy, że przyszliśmy po to, żeby być szczęśliwymi, bo z nikim nie mamy
problemów, bo wszystko kochamy i jest OK.
Jestem czysty – „tworzę nową grę”. Należy się wam, a jak komuś się należy i
nie ma wewnętrznego konfliktu, można wejść w uwierzenie, utrzymać je, albo
doprowadzać się do tego, aby uwierzenie było trwałe i by wszystkie cele życiowe się
zamykały.
Uzdrawianie zaakcentuje każdą waszą niedoskonałość, więc to musi iść w
parze z modlitwą i przemianą, bez tego nie można wejść w prawdziwe uwierzenie. W
Energii Przeciwnej uwierzenie jest typowe: „ja mogę!”, „ja im pokażę!”. U nas bez
modlitwy się nie ruszy. Najlepiej być non stop w modlitwie, ale nie tak łatwo w to
wejść.
Zbyszek wprowadza nas w modlitwę:
Swobodnie siadamy. Jak widzicie, dzisiaj modlitwy zupełnie inaczej wyglądają.
To budzenie w sobie i świadomości i umysłu jest takie cudowne, a jednocześnie
możliwe – i człowiek w takim stanie potrafi nie tylko egzystować, ale i być szczęśliwy.
Między nami jest teraz energia, taka równa, szarobiała. Chwila, aby się
ujednoliciła. Idzie z tyłu taki krąg i stamtąd zaczyna w nas wnikać. Jest krzyż w
poziomie do podłogi nad nami i z ramion krzyża promieniują takie małe strumienie na
nas, tak jakby reflektorki były podoczepiane do jego końcówek. Ukazuje się coś, co
przy tych reflektorkach cos robi. Teraz krzyż powoli zaczyna się topić i powstaje taka
kula energii. Krzyż jeszcze jest widoczny, ale topi się jak masło i zasila tą kulę
energii. Ta kula jest już duża, krzyż znika powoli, a kula zaczyna promieniować, już
wszyscy są jaśni, czyli przepromieniowani. Energie przeciwne zostały skasowane,
zaczyna między nami panować jedność. Weszła cisza. Jest spokój. Jak kiedyś
otworzycie Krąg Ognia, znajdziecie się w podobnych przestrzeniach. Już jesteśmy w
samym dole Głowicy. Pień Głowicy już przenika wszystkich, Głowica jest monolitem,
ale w jej środku czuć tę energię tak jakby coś się zaczęło ruszać. Głowica już się
zaczęła ruszać. Głowica już zaczęła schodzić, powoli jak wielki statek kosmiczny
poszła w dół i w was będą uruchomione coraz wyższe poziomy energii. Przez moc,
która schodzi, bo Iglica jest mocą, to jest właśnie brama, to jest łączność z naszym
miastem ORIIN, to już jest wejście w Energię Boską. Kula już przyszła i jest między

nami, zaczyna działać w czoło. Nagle znaleźliśmy się już w iglicy – i tutaj jest ta
energia. Będziemy czuć odtwarzające się promienie na koronie, czyli koronę – to jest
moc. Jak ona się tworzy, wtedy korzystamy z tej prawdziwej mocy. Te czapy na
głowach też tutaj rosną i to promieniowanie na czoło. Zobaczcie, co się z wami
dzieje. Takie małe ludziki, malutkie laleczki coś robią, tak jakbyśmy byli wielkimi
androidami, a oni mieliby nas przerzucić w coś. Jest takie duże jakby na ziemi
położone lustro i to lustro jest obrotowe i na dwóch kółkach kręci się w tej
nieruchomej ramię i ludziki uruchamiają kręcenie lustra, jak łopatki w młynie
wodnym. I jest tak jakby tafla z lustra na każdym z was się odbiła. Kiedyś to
zrozumiem. Taka postać się zjawiła – wszystko w porządku, ślad został. Ogólnie ta
postać pokazuje tutaj na taki krąg jasny, na tę Świątynię Serca, tę Iglicę. Daje mi do
zrozumienia, żeby nie zapominać, bo zaraz przejdziemy do Piramidy, że będąc w
Piramidzie jesteśmy non stop częścią tego energetycznego świata w Energii Jedynej.
I w piramidzie to jest tam wydzielony na nas obszar, zupełnie inny Świat nam bratni,
ale my tu z tej energii tam nie wychodzimy. Tam jest dodatek do tego świata, w
którym ciągle tkwimy, to jest ta wspólna przestrzeń - żeby o tym nie zapominać.
Ta postać odwróciła się teraz do mnie plecami, podniosła ręce do góry tak
jakby się otwierał taki strumień u góry i tak pada bezpośrednio na niego. Teraz
odwraca się do mnie przodem, a z jego rąk wyfrunął gołąbek. Teraz między nami
siedzi pośrodku w pozycji lotosu, głowę opuściła w dół i z zewnątrz już widać
działanie innej energii, jakby taka chmura przychodziła. Widać, że już się tworzy
piramida. Cztery boki i tu cokolwiek, kiedykolwiek będziecie robić z Energiami
Przeciwnymi, nie będzie to wymagało z waszej strony żadnego wysiłku, to się po
prostu staje. I uwaga, kwestia wiary. Jak doszliście do tego poziomu od samego
początku, czyli od Kręgu Ognia i byliście słabi, albo od Głowicy przesuwającej się, a
jak byliście silniejsi i przeskoczyliście bezpośrednio z Iglicy – to jest wszystko OK,
inaczej to będzie tylko gra wyobraźni.
Pojawiła się znowu postać i coś pisze, na każdego patrzy, zeszyt ma otwarty, chyba tych duchowych przestępców, którzy się tu zjawili, spisuje. Grozi mi palcem,
abym tak nie mówił. Przeprosiłem i skinął głową, że OK. Spisuje, teraz ten Biały
Krąg, na którym siedzimy jest wyraźniejszy, a tam w Piramidzie otwiera się Góra i
idzie ta Energia Boska. Ten promień bije tu Energią Jedyną, ten strumień lekko się
rozszerza i jakby się przybliżał do stóp. Wokół tego tworzy się krąg – też jasny, i taki
tunel tej energii i pierścień ją opasujący. I uwaga: jak wyciągniecie prawą rękę w ten
strumień, to dostaniemy Ogień Życia. Jest. A i można go później wkładać. Jak
wyciągniecie lewą rękę to dostaniemy Smołę Śmierci dla wszystkiego co jest fałszywe
i nieprawe. Ręce można zamknąć i teraz koło nas pojawia się jak krzaczek wrzosu,
nie wiem co to jest. Zamknijcie to w lewej ręce, bo będziecie tym działać. Teraz
pojawia się postać, nie widzę twarzy, ale widać, że jest to mędrzec i trzyma Laskę
Przemiany. Trzyma Laskę w poziomie, wyciągnijcie rękę prawą i złapcie ją, będziecie
mogli nią działać. Teraz można zadziałać komuś lub sobie – niech podziała każdy.
Kręci się w czole w serce, brama się otwiera, światło coraz większe i w matrycy
pomieszać, żeby tam wpłynęła harmonia. Uderzyć kilka razy Laską, żeby to znikło,
żeby ta postać była jasnością przepromieniowana i się po prostu rozproszyła.
Teraz będziemy uruchamiać energie uzdrowieńczą. Jak będziemy mieć kiedyś
Ducha w Energii Przeciwnej i będziemy go odprowadzać tu, do tego świata, jak
będziemy ściągać siłę demoniczną czy cokolwiek innego w energii przeciwnej, spytać
i to powierzyć Energii Boskiej. Jak otrzymamy zgodę, to tu robimy, niech ona,

Energia Boska przeniesie to w odpowiedni obszar. Tu wystarczy ręce w energie
Zachabiego wsadzić lub bezpośrednio w strumień i nasze ręce będą skąpane,
jakbyśmy mieli cukrową watę na rękach i wkładamy w daną osobę, dajemy
strumieniowi, watą ściągamy, żeby to odeszło. Nie musimy się martwić, to ma być z
nas ściągnięte, strumień to odbiera.
UZDROWIENIE SIEBIE LUB KOGOŚ.
Macie 2 energie, albo Energię Boską w rękach i gdy sami siebie uzdrawiacie, to
dobrze jest popatrzeć na siebie tak, jakby było lustro przed wami. Łatwiej jest to
wówczas zrobić. Energia, czyli moc z ręki lewej – czyli smoła śmierci – tworzy tak
jakby wielki strumień i przez samych siebie lub przez osobę przeciągamy ją wiedząc,
że ta moc kasuje wszystko, niewłaściwe wzorce, Wrzuty, cokolwiek tam jest ma to
zostać skasowane. Możemy jeszcze przedtem wyciągnąć z siebie wszystko, podać w
strumień, on to przyjmie i jest ściągnięte; czy to KAMALA, jakieś istoty itd. czy
nacieki. Teraz wyciągamy swoją lewa ręką Smołę Śmierci i po sobie przeciągamy lub
po osobie z góry wiedząc, że wszystko, co fałszywe, przeciw prawu, zostaje
wykasowane; choroby, stany, błędne zapisy, wszystko – nawet to, czego nie
widzimy. W rzeczywistości my jesteśmy węzłem energetycznym, to, co robimy stało
się w całej naszej przestrzeni energetycznej, nawet gdyby nasze pole, poza jakie
granice było rozszerzone. W sobie widzicie moc. Aniołowie wyraźnie mówią, że w
doświadczeniu jesteśmy jednością. To ich moc, Moc Boska. W tym doświadczeniu
wszystko się reżyseruje.
Teraz możecie wyciągnąć prawą rękę i kierujemy przez nią moc. Ten ktoś ma
być uzdrowiony, szczęśliwy, bo to małe dziecko, Ojciec chce doświadczyć cudu
istnienia. My będąc jego częścią chcemy by ta osoba była szczęśliwa, by w tym życiu
być spełniona – a tak naprawdę zmieniamy wszystkie zapisy (sprawdzać na skali).
Jak człowiek pokona słabości i zrozumie, że jest cudowny, wszystko idzie
szybko. Do Piramidy wejdziemy jak będziemy mieć całkowicie opanowana energię,
serce i umysł. Jak nie, mamy wchodzimy etapami: Głowica, Iglica, Piramida, inaczej
wchodzicie do Piramidy w wyobraźni – nie ma tam wejścia.
W Głowicy musimy odczuć moc, dopiero idzie działanie. Niech Głowica
zharmonizuje i podniesie poziom wibracji. Jak jest rozchwianie w myśleniu,
automatycznie na nasz cel nie poświęcamy tylu nici ile trzeba. Węzeł energetyczny i
po kłopocie.
KAMALA – między naciekami, a pasożytami. Ewidentna energia, uwala moc –
to jest inteligentna energia w działaniu z najwyższych poziomów po ciemnej stronie,
uwala moc duchową od tamtej strony. Cele nie są realizowane, wszystko pada, siły
nie mamy.
Przez Prowadzących prowadzi szlak do innych. To musi być osoba w jednej i
drugiej energii, bo inaczej to byłoby niemożliwe, to wejście.
Po drugiej stronie jest tysiące wszystkiego, my mamy wiedzieć mniej więcej, o
co chodzi. Ogólnie trzeba wiedzieć, że są formy energetyczne –ot takie, usuwamy je i
po kłopocie. Są rzeczy istnieniowe, czyli wszelkiego rodzaju Dusze itd. i coś, co się
nazywa energetycznymi inteligencjami, robotami energetycznymi, programami. I to
się ściąga tak samo jak istoty, to trzeba odprowadzać. Jak będziemy sprawdzać,
sprawdzić inteligencję, wrzuty. Pasożyty są bezrozumne, ale jak będzie coś między
pasożytami, a opętaniem to często przychodzą te potworki inteligentne, sprawdzić z

jakiej energii – i to się odprowadza. Możemy się w życiu spotkać z Robotem
Duchowym, nie w pełni rozumnym. On tu działa – ale to robot duchowy. Jego dusza
już mogła być odprowadzona lub wymieniona i zastąpiona przez robota duchowego.
KAMALA i ESTERA są inteligentne i trzeba je odprowadzać jak siły opętujace.
Oni mówią tak:
Nie uzdrowi się, jak nie wejdzie się na jasną górę. Pokazali wyraźnie jasną górę, że
siedzisz na jasnej górze i wtedy będziesz sterować uzdrowieniem. Może to być
choroba duszy.
Zaliczyć przemianę. Ma się stać. Ale zaliczenie przemiany nie oznacza, że nie
będziemy narażeni na ataki, wejścia itd. Musimy być cały czas harmonijni, bo jakieś
rozwalenie nas przez innego człowieka już czyni nas bezbronnymi w tych
najwyższych obszarach. Jak nie mamy mocy, energii, bo jesteśmy rozłożeni, to nie
bierzemy energii z Głowicy, która jest potrzebna do przeczyszczenia lustra.
Węzły energetyczne na Prowadzących w Ciemnej Sieci. Wiara musi być na 50% aby
nie weszły przylgi, żeby się nie przyssały, czasami musi być 100% wiary, aby się nie
przyssały.
Sprawdzać : % wiary jaki jest, a jaki ma być
Opiekuna prosić o pomoc w wierze, jesteśmy wtedy sami energetyczną zaporą.
Jak kogoś leczymy to Energia Psychiczna jest taka ważna. Podnieść poziom
wiary i OK. Jak człowiek wypali słabości i zrozumie, że jest cudowny to wszystko idzie
łatwo i szybko. Myślmy o tym, co będzie za rok za dwa, jak wtedy będzie, z jaką
wiarą się będzie działało.
Nie stosujcie zawsze Smoły Śmierci, bo kasujecie to, co już może być
prawidłowe. Niech ta moc się uruchamia tak jak ma być! I zawsze tyle ile trzeba.
Raz na jakiś czas się tylko stosuje smołę, pytajcie zawsze. Te osoby, jak zawiesicie
węzeł, a one go widzą, mówią: po co ty to masz, zdejmij – ich to drażni. Oni to
czują, bo to jest blokada. Laską zawsze możecie zadziałać, bo przemienia, bo trzeba
ratować duszę.
10% manipulacji, czyli mamy do czynienia z całkowitym zablokowaniem Umysłu,
Świadomości, Duszy albo z całkowitym opętaniem.
NAWIEDZENIE to jest zainfekowanie całego obszaru. Jest 5 linii na 3. Węzeł
energetyczny blokuje linie, ale trzeba jeszcze w niego wierzyć. Jak nie wierzymy – nic
nie działa.
Człowiek jest załatwiony jak jest linii 5 na 3, zajętych. Jesteśmy słabi i tracimy nad
sobą kontrolę. Te ciemne siły przez ludzi idą. Jak się nauczymy blokować, będzie OK.
Dzieci małe są chronione przez Anioły do 1,5 roku, najwyżej do 3-go roku życia –
tylko wtedy jak rodzice kochają. Było podłączenie dziecka w łonie matki, dziecko
wyjątkowe, jeden z naszych, bo tylko wtedy się starają. Ojciec dziecka znienawidził
matkę, odszedł. Ona znienawidziła ojca i w dziecko od razu weszli. Przez to inne
osoby wchodzą. Po to jest ta kratka na skali, abyście wiedzieli, do jakiego stopnia.
Jak w liniach wymiarowych zajętych jest 5 na 3 to 3 lustra też - i jak to Góra mówi
rośnie ciemny kręgosłup, a matryca, aż dźwięczy.

STREFA MROKU wykaże wam wszystko. Czarny Krzyż to energia Jezusowa, to
energia, która jest energią nowego Boga. Ma dodatkowe zabezpieczenie, jak tylko
pozwolą Wam go zastosować, to siły ciemności nie są w stanie w to wejść. MOOR nie
może tutaj nic zrobić, bo to konkretna inna energia. Trzeba mieć zaliczoną całkowitą
przemianę do poziomu 139 w Energii Boskiej – nie Jedynej, to wtedy będziecie mogli
korzystać z mocy Krzyża.
WIELCY MISTRZOWIE. Utarło się, że jak to było 1000 lat temu, to na pewno był
Wielki. Tak samo był matołowaty i podłączony jak dzisiaj. To jest iluzja, zawsze
Prorok jest w Energii Boskiej. Nie ma innych Proroków. Sprawdzacie standardowo
oraz Poziom Duchowy w Energii Boskiej. Jeżeli Prorok jest z najwyższego poziomu,
zawsze ma dostęp do Praenergii. W historii ludzkości, od początku istnienia czwartej
cywilizacji – ilu takich Proroków było? Aż się zdziwicie, a prawda płynie tylko od nich.
W objawieniu płyną prawdy, ale są częściowe. Można to tylko traktować jako pewien
kierunek. Nie wolno im zawierzyć, wiele z tych rzeczy jest pułapką, uwiążecie się na
lata, albo do końca.
Praenergia to jest coś, z czego wyłonił się Bóg. My mówimy o sile Ducha. Aniołowie
mówią: my i Bóg jesteśmy w tym doświadczeniu jedno. Duch Święty jest tą mocą.
Jak dotychczas tylko 1 lub 2 ludzi ma dostęp do Praenergii. Ten, który miał taką
energię jak Ja, odszedł parę dni temu, umarł. Ja go nigdy nie znałem, tzn.
powiedzieli mi, że był w Malezji. Przyszedł do mnie, było krótkie spotkanie, ale umarł,
odszedł. On się zajmował innymi rzeczami. Nie wszystko rozumiem. Np. mówią
„energia chorobowa” a ja myślałem, że to, dlatego, że ktoś choruje, do głowy mi nie
przyszło, że to jest energia, która choroby powoduje.
Od początku istnienia 4 cywilizacji Proroków było 5-ciu. W ilu tych wcieleniach
był Jezus? Był tylko Budda i Jezus, jest jeszcze ktoś, kto prowadzi z poprzednich
cywilizacji.
JEZUS nie umarł na krzyżu. Miał 5 dzieci, jedno zmarło. Potem długo, długo
wędrował nim znalazł nowy dom. Nie był zadowolony z tego życia, długo żył, potem
się rozproszył. Nie ma znaczenia czy jego potomkowie żyją czy też nie. Wiadomo
więzy krwi, więzy genetyczne nic tu nie znaczą. Jezus miał dzieci z Marią-Magdaleną.
Jezus nie za bardzo wiedział jak na tamte czasy to wszystko przeprowadzić, to nie
był ten czas, by owe zmiany wprowadzić. To było tylko przygotowanie pewnych
rzeczy i z góry było wiadome, że nic z tego nie wyjdzie, ale ziarno zostało zasiane.
Jak kogoś nie ma w archiwum zrodzenia, bo jest rozbity, to jest tylko w Energii
Przeciwnej po tamtej stronie.
Jan - zmanipulowanie na 20% czyli przekroczone wszelkie dopuszczalne granice.
Podłączenie od 15-16 lat, złamali go, a ostatecznie 8 lat temu ciało ponadduchowe i
duchowe rozwalone, rozbity, nie ma go w archiwum. Jest tylko w Energii Przeciwnej
tam, po drugiej stronie. Był niezłym człowiekiem. Zastawy, Ciemna Korona, Wrzuty.
Mamy kogoś, kto został uwalony i to nie jest zły człowiek. Zapaliło się światełko.
Skoro Góra pozwala, można mu pomóc i go ratować. Patrzcie jak to działa. Zbyszek
skasował wszystko, nasz, nasz, przywracam Cię do życia. Sprawdzenie – jest w
strumieniu na dosyć wysokim poziomie. Jest odtworzony, węzłów karmicznych nie
ma, może żyć. Jak mu ktoś wytłumaczy co i jak, skorzysta z mocy i będzie
szczęśliwy. Porządnie był złamany.

Na skali podstawowej procentowej:
50% - to jest to jak człowiek jest przez nas postrzegany.
100% - to ze skrzydłami przyszedł
90% - idealnie
80% - oj chcielibyśmy takiej zmiany
70% - naprawdę jest zmiana na lepsze.
60% - jest delikatna zmiana
Mamy prawo się rozstać (rozejść) jak nam coś nie odpowiada i nie ma mieć
człowiek z tego powodu wyrzutów sumienia.
Jak my wszystkim dobrze życzymy, co nas może dotknąć? Jak zakończyliśmy
przemianę, co nas może dotknąć? Jak się modlimy, co nas może dotknąć?
Trzeba w sobie skasować wyrzuty sumienia.
Szatańskie znaki! były na aucie Zbyszka, bez przerwy się psuło, aż je ściągnął.
Znaki Diabla wykasowywać w Piramidzie – bezpośrednio lub pod wodą. Dawać też
wodę w Piramidzie do energetyzowania. Odczuć w Piramidzie Koronę, bo jest wtedy
moc i wstawić pod Złoty Promień, niech odbierze, niech przepromieniuje. Znaki będą
zmazane. Człowiek przez niewłaściwe myśli sam się odcina od strumienia.
Uwierzenie! Moc Boska jest nieskończona, bez poziomów. Wobec innych ludzi
zapominamy wszystkie wyrządzone krzywdy, wszystko co było raz na zawsze! Można
na to zrobić węzeł wspomagający.
Laska Przemiany to nie jest kij, który wszystko załatwi. Usuwa ograniczenia, które
zostały narzucone. Bo co można zrobić z człowiekiem, który chce być taki, a nie inny?
– NIC!
Jesteśmy tu po to, by samemu sobie radzić.
Dawno temu mi mówili, że są tzw. pokłady w psychice i będzie można je zmieniać.
Przemiana, musi być w 100%. Dopóki kluczyk jest przekręcony „tylko” w 99% - silnik
i tak nie zapali.
CZARNE CĘGI z miasta ORIIN – poziom JANA. Są aktywatory jasne i aktywatory
ciemne. Jak idzie ciśnienie z dołu powstają aktywatory ciemne, które wszystko
zakłócają w psychice. Aktywatorów ciemnych w każdym obszarze oprócz Ducha
może być od 1-5. Są takie Czarne Cęgi, jak do węgielków, – którymi te aktywatory
ciemne się wysuwa, tylko trzeba pytać, w jaki obszar mają być te aktywatory
przenoszone. Jak te aktywatory będą gdziekolwiek to się je wyciąga szczypcami, jak
je wyciągamy z tego obszaru, to te szczypce je trzymają. Obszarów jest 6:
Świadomość
/
\
Ciało fizyczne
Ciało eteryczne

Umysł
/
\
Emocje
Myślenie

Wyciągnąć aktywatory ciemne, to jest ciśnienie z dołu. Pokazują się wielkie cęgi, już
są koło nas, złapcie je jak nożyczki. Będziecie ustawiać psychikę ludzi. Jak te ciemne
aktywatory są, to człowiek ciągle miele jedno i to samo. W człowieku nie może być w
żadnym obszarze aktywatorów. Trenujcie wyciąganie ciemnych aktywatorów. Żeby
one się pojawiły musi być naprawdę jakiś czas to ciśnienie od dołu, a więc siła Ducha
od góry ma być 130% a od dołu 70% wtedy jest OK. 130% to jest moc.
Jak uzdrawiacie kogoś, widzimy w nim Boga i to on stworzył iluzją siebie w
takiej postaci i to jest prawdziwe, od niego.
Jak chcę być uzdrawiany, nie muszę wiedzieć gdzie narządy są. Chcę być
zdrowy, uruchamiam to i działa, ale Góra musi usłyszeć nasze życzenie – to jest to
Prawo Wolnej Woli.
- Mówi się Energia Mokra, a ludzie naprawdę czują wodę.
- W Piramidzie Kulą z Głowicy kasujemy zastawę
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Trzeba mieć własny poziom mocy. Kiedy chcemy korzystać z mocy, musimy
tylko pozytywnie myśleć. Z negatywnym myśleniem działa się iluzyjnie na innych
ludzi.
Osobista walka z myślami.
Kiedy jest na kogoś atak – my oczyszczamy, ale oni nie odpuszczają, dalej
kombinują
Moc w wahadełku zamyka wszystko. Zbyszek sam jest zdziwiony, to dla niego
szokujące.
- Moc się zindywidualizowała i z tego powstał Bóg. Bóg jest wszystkim i jego
inteligencja jest we wszystkim i to nie jest oddzielna istota - ale moc, co się odnosi
do wszystkiego. Okazało się, że Bóg zszedł i największa siła potrzebuje ode mnie
pomocy. Człowiek musi sobie uświadomić, że tutaj w tej rzeczywistości jest Bogiem –
musi jak Ojciec wesprzeć kogoś. To małe dziecko weszło w osobę leczonego i nie
można było nie leczyć, bo Bóg jest w nim i w każdym. Mnóstwo istot, kiedy my
posługujemy się mocą włącza się i uruchamia leczenie w drugim człowieku. To jest ta
moc, ten Bóg. Archaniołowie, Aniołowie, My - to Bóg. Musimy doprowadzić do tego,
aby było takie poczucie jedności, bez zwątpienia.
- Jeżeli ktoś nie ma przepracowanej Energii Emocji, nie może wejść do Głowicy, tylko
do prostych artefaktów. Jak nie ma przepracowanej Energii Emocji do 9, nic nie
zrobi. Wtedy mentalnie otworzyć Krąg Ognia, Zbyszek to zrobi. Krąg Ognia się
otworzy i możemy uruchomić Głowicę.
- Głowica to poziomy stwórcze, tam nic człowiekowi stać się nie może, to najwyższa
wartość, najwyższa ochrona w Mocy Jedynej. Głowica się przesuwa i czujemy
Koronę, a jak jesteśmy na Białym Kręgu ta przestrzeń jest wspólna z przestrzenią w
Piramidzie. Jak tylko człowiek czuje negatywne uczucia: zazdrość, niechęć,
nienawiść itp. tworzą się linie wymiarowe, a ponieważ jesteśmy wszyscy
połączeni - wchodzą przez linie.
Jak jesteśmy osłabieni w naszym negatywizmie, to te energie działają.
- Nie ma nadświadomości, mówimy o świadomości. Jak się Głowica przesuwa i
jesteśmy w niej, to mamy poziom przepracowanego serca. Z Iglicy do Piramidy, tutaj
strumień z góry przechodzi przez człowieka idzie do dołu i się cofa, wykasowuje
wszystko, a cofając się, zostawia w człowieku Białą Energię, Moc Chrystusową, samo
podkręcenie na maxa. Zbyszek mówi, że to jest szokujące. Nawet, gdyby ktoś nie
zasługiwał na podkręcenie, moc Chrystusowa w nim zostaje. Jak się wychodziło z
działań oczyszczających człowiek jest pusty, wszystko może się przykleić, jest
podatny na działanie wszystkiego dobrego, ale i złego. Jak cofa się ten Złoty
Strumień, w człowieku zostaje Energia Chrystusowa, człowiek jest pełny i nic nie
może wejść. 2 razy dziennie wchodzimy w modlitwę, moc jest wtedy na 15! I wtedy

my, tylko my, możemy proces zaburzyć, – więc prosić Opiekuna o pomoc. Przez Moc
Chrystusową nie przejdą. Jest wtedy na człowieku jakby Złota Siatka, jakby
ostrzeżenie, że człowiek jest przynależny do Boga. Jest zabezpieczenie boskie. Ale
walka z myślami jest najcięższą, najgorszą i musimy to zrobić.
- Jak człowiek się modli jest w Mocy Chrystusowej, nic nie może go dotknąć. Bóg
jako oddzielna świadomość nie istnieje, to moc jest we wszystkim.
- Jak się programuje kulę programową -utrzymuje działanie cząstką swojego umysłu.
Sprawdzamy podkręcenie tzn. tą ilość nici. Moc własna, a nie poziom świadczy o tym,
jacy jesteśmy. Nie wstydzić się, że są pewne rzeczy do nadrobienia. Trzeba pokonać.
- U nas moc własna musi być, co najmniej na 15, żeby być obudzonym i jesteśmy
wyzwoleni z „kurnika”, w którym się siedzi, i postrzega się nowy świat. Budzenie jest
dopiero jak moc własna jest na 15 i będą nas uczyć osobiście, zapamiętamy jak to
robić i będziemy sami wchodzić w 15.
- W ciągu 2-3 dni ludziom, którzy nie będą nad sobą pracować, moc będzie odebrana
na czas psychicznej nierównowagi.
- Jak badamy (sprawdzamy) kogoś - to wchodzimy w jego energię. A jak sami nie
jesteśmy pilni, to, co? Jaką się wypełniamy mocą?
- Krąg Ognia zapisuje się w naszych sercach. Teraz, gdy my tylko chcemy, żeby Krąg
się utworzył – tworzy się.
Głowica jak wielki grzyb schodzi, wrzyna się w podłogę, kula wchodzi w ciało,
wchodzi w nasza przestrzeń, powoli nas opuszcza. U góry światło, to Iglica się zbliża,
czapki na głowie, wokół głowy korona. Czapka to odczucie 3-go oka, to, co się dzieje
wewnątrz głowy. Iglica zeszła, jest Biały Krąg, jesteśmy na białym talerzyku. Iglica
jednoczy się z piramidą, jest jakby płomień schodzący, Energia Boska. Promień
schodzi i oczyszcza. Promień Złoty przenika do stóp, zabiera ze sobą wszystko i
zostawia zabezpieczenie energetyczne. Jakaś istota coś przecina na wysokości szyi,
jakby głowę odcina i głowa była bardziej wibracyjna niż ciało. Jakby coś uruchomiła
w nas. Teraz ta istota pokazuje Skale. Teraz kompletnie nic w nas nie wejdzie, ani na
linie wymiarowe. Sprawdzamy zabezpieczenie z Mocy Chrystusowej i jaka jest Moc
tego zabezpieczenia i jak długo będzie w nas istnieć.
Najniższy poziom mocy jest 21 – nie wejdą. Nagle mamy to, o co chodziło. Jesteśmy
nietykalni. To coś fantastycznego!
Jest tu też kula programowa. Są osoby, które chcą ciągle powtarzać. Jezus stoi z tyłu
i nie wolno nam myśleć źle o nikim i o nas też, bo jesteśmy częścią całości. Żeby nie
narastały złe myśli – 2 razy dziennie w modlitwę i wypełniać się światłem – nie mogą
wejść.
Jest Kula Programowa! - żeby coś działało co jakiś czas. Do 30-tu programów można
programować kulę. Ona jest jak złota kula dyskotekowa, zostaje w nas moc energii
złota. W modlitwie, co 2-gi dzień przypominać, że te wszystkie programy mają cały
czas działać. Do 30-tu programów kula ciągnie sama, wszystko tu trzymamy. Zbyszek
sam się dziwi. Do 30 programów można programować kulę. Mówcie, o co chodzi: o
to działanie, o tamto działanie, czyli o wszystkim cośmy robili. Przypominać Górze o
tym, co 2-gi dzień. Jak robimy to proceduralnie to te 10 minut na to zleci.

Przypominać, że te programy mają cały czas działać, albo coś wyczyszczamy z tego.
Wszystko tu trzymamy, nazbiera się tego. Pojawiła się na wysokości serca.
- Poziom własny - jak my jesteśmy podkręceni to on nie istnieje. Jak wchodzimy w
miłosierdzie, jesteśmy obudzeni i lecą próby.
- Zbyszkowi już artefakty nie są potrzebne, ale na nich się uczył.
Moc psychiczna 1-6.
- Umysł to pamięć Duszy.
- Myślenie to są procesy energetyczne
- Jak moc duchowa kieruje człowiekiem to 130% idzie z góry do dołu, wtedy działają
tylko aktywatory jasne, duchowo przestrzenne.
70% jest z dołu i jest przepuszczana przez serce, jak są emocje, już zaczyna się
ruch aktywatorów ciemnych, od dołu rozwalają duszę.
Jak jest mniej niż 130% ciśnienia od góry, to już wiemy, że jest źle.
- Mocą tworzy się to, co chcemy, to jest kreacja.
- Jak atakują człowieka przez linie wymiarowe – jest standardowo więcej w poziomie
niż w pionie. 8 w poziomie, 8 w pionie, 4 lustereczka wystarczy, żeby człowieka
rozłożyć - wtedy człowiek jest w strefie ciemnej energii. Ta osoba, która wchodzi
przez linie wymiarowe robi to nieświadomie, ale robi, bo ma moc i może uczynić dużo
złego. Osoba w kontakcie z nią rozpada się. Jak atakują przez jakiegoś człowieka, to
ta mocą można drugiemu człowiekowi uczynić krzywdę – uwalić człowieka.
- Jak kogoś odczytujemy, wchodzimy w te energie – inaczej się nie da. To bardzo
poważna sprawa. Jak człowiek nie jest silny to nawet niech nie próbuje, dlatego
pytamy o zgodę Góry. To jest nasz początek i zaburzenia mogą być, bo nie wiecie, z
kim się stykacie.
OBJAWIENIA:
1. czyste – jak 100% to super
2. klarowne – też czyste z Góry, to co przychodzi jest od razu zrozumiałe
Pytać o prawdę objawień:
- sprawdzać %
- jak 30% idzie objawień klarownych, to wszystkie są jasne
- objawienia zwodnicze, to, co tutaj jest, jest takie rozmnożone. Przychodzą
siły, przedstawiają się, mówią o cudzie serca, o tym, o tamtym, o kochaniu
Kowalskiego i że trzeba budować nowy kościół. Cały czas dążą te siły do
tego, by nas uwalić, byśmy nie byli w strumieniu. Operują tym, co jest znane
a gdzieś są szpile i zwodnicza droga, która uwala człowieka. Dążą do tego,
żeby człowiek nie był w strumieniu, bo jak jest to nie mogą się do nas
dostać.
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Dzisiaj zamknięta jest nasza droga. Dalej robicie już wszystko sami. Koniec
wszystkiego. Dla nas jest bardzo ważna rzecz - że nie można waszych działań już
skasować. Do naszych działań wystarczy stać na samym dole, nie musimy dochodzić
już do szczytów. Teraz, żeby nasze wszystkie nasze działania nie były torpedowane
wystarczy moc z 15–tki, czyli moc Chrystusowa. Przedtem trzeba było wejść na samą
górę, aż do światłości. Teraz żeby najpotężniej działać wystarczy 15, dokładnie taką,
jaką miał Jezus moc Chrystusową. Będziemy szli drogą, jaką szedł On - czyli drogą
Mistyków i co trzeba zrobić. Dotąd doszliśmy, reszta to jest indywidualna praca.
Skala – jest Anioł, bo nie ma innego symbolu prowadzenia czegoś, kogoś,
świata itd. to jest symbol prowadzenia. Tutaj Anioł jest doskonałością. I coś się
pojawiło, nie wiemy, co, ale jest to coś, co się wprowadziło. Pierwsze zejście
Światłości to jest Moc, Nicość. Jak Jezus tutaj dotarł, tu się zaczyna własna moc,
Artefakt z ciała. Na samym początku nic nie istniało. Powstało tylko coś, materia, z
czego można było wszystko wyżynać. I to jest bardzo ważne, bo wasze działania, nie
będą kasowalne.
Nim cokolwiek powstało, powstały 4 parametry:
odpowiedzialność,
opieka,
troska
i miłość.
To się wytworzyło. Wszystko, o czym mówimy jest kobietą. Jak dziecko się
rodzi, to w nim, w mężczyzno-kobiecie rodzi się odpowiedzialność, troska, opieka i
miłość. Tutaj mamy do czynienia z symbolem prowadzenia, którym są te 4 parametry
i by tu wejść trzeba mieć w pełni zapisane te 4 parametry. I to w sobie będziemy
odczytywać i będziemy wiedzieć ile nam brakuje, żeby wyrażać się tak samo jak
Jezus. Ale mówimy o stanach mistycznych, bo nam w życiu wystarczy poziom
energetyczny.
I potem powstało łono. Mówiłem jak Bóg się rodził w tym Łonie - dziecko,
autentycznie Bóg i tu ciągle nie mówimy o żadnej energii. Moc jest wszystkim i tego
nie da się uchwycić. Jest i tyle i tym się uczymy posługiwać. Jak już powstał Bóg,
powstała Praenergia. Jest to pierwsze tworzywo energetyczne. Jest głębia i
ona zaczęła korzystać z Praenergii. Bóg musi wyrazić w sobie to, z czego powstał tj.
te 4 parametry, totalna samotność (odpowiedzialność, troska, opieka i miłość).
Niektórzy już odczuwają ścieranie się z Panem Przeciwieństw, który ukazuje
nam nasze słabości, które muszą zostać wypalone, bo jak jest przeszkoda,
muszę urosnąć, by tę przeszkodę pokonać.
Dotychczas jak robiliśmy jakieś działania, przychodziła siła i je
przykasowywała. Np. wprowadzało się Jasną Płaszczyznę, była cisza, a po kilku
miesiącach cyrk się zaczynał. Dopiero jak się człowiek nauczył zabezpieczać na
wszystkich poziomach, skończyło się. Jak wkroczył Jezus, tu na ziemi jak każdy
człowiek się wyrażał na wszystkich poziomach. Bez względu na to, czy był Posłany
czy nie. Zapanował nad Energią Emocji nadając jej wartość serca, zaliczył od razu
dwa poziomy istnienia, umysł u niego zaczął wrzeć, dopiero potem budzi się

świadomość emocjonalna i duchowa i to jest wszystko, co można objąć słowem.
Reszta jest słowem nie objęta. Energia emocji - kiedy nadaje jej się wartość serca,
kasuje Ciało Eteryczne, to energetyka. Jak jest wysoka wartość serca to po śmierci,
to Ciało Eteryczne nie jest odrzucane. Przyjmuje wysokie wibracje i jednoczy się z
Ciałem Astralnym, jest pełniejsze. Po świadomości rozwija się Wola. Przy 79 poziomie
stwórczym już na tamtych etapach Dusza zostaje odrzucona, jak Ciało Eteryczne.
Jak jest odpowiednio wysoki parametr podkręcenia, Dusza jednoczy się z
Ciałem Duchowym, bo od 79 w górę istnieje tylko Ciało Duchowe. Te wartości, jeśli
jest się mistycznym, trzeba tu za życia osiągnąć. Ale to jest niedefiniowalne. Jak nie
wejdziemy w doświadczenie, nie można tego wyjaśnić. Można naprowadzić i to tyle.
Musimy doświadczyć. Potem idą Siły duchowe, Kreacja, Istnienie, to są te
następne poziomy. Przy 179 tam Duch Ludzki jest niezniszczalny, dlatego Powróceni
przychodzą powyżej tego obszaru. Prawie nie ma, Powróconych, którzy zaliczyli, 159
dlatego, że mogą zostać tu zniszczeni, na nich spoczywa ciężar całej walki. Wy nawet
nie wiecie, co się dzieje. Nasz Duch tam walczy. Tam jest osłona, tam są istoty, które
pomagają, to jest naprawdę walka, tylko my o tym nie wiemy. Od 179 tam, nawet
jakbyście tu zostali, jako człowiek, jako Dusza nie wolno was wykasować i nigdzie nie
przejdziecie. Po śmierci budzicie znowu się tam i mówicie: o skubańcy dali mi radę,
nic więcej.
Natomiast tutaj tak jak wy się doskonalicie zawsze mówimy o parametrze
duchowym danej chwili (mówimy 15, 16, 20 jaka bajera! - a to jest o kant rozbić). To
jest dobre przy wartościach energetycznych, żeby tutaj w życiu wszystko osiągnąć i
więcej nie trzeba, naprawdę nie trzeba, bo taki tworzycie kanał, że naprawdę nie
trzeba. Jednakże parametr duchowy w was rośnie, wchodzicie weń w chwilach
szczególnych. Gdybyśmy byli już bardzo doskonali to cały czas tak wibrujecie, że
czego dotkniecie, zrobicie na maxa. Ale to musi być totalne panowanie nad myślami,
nad energetyką, tam nie może być jakichkolwiek wątpliwości, dlatego potrzebujemy
trochę czasu, żeby wejść w te wibracje. Jak wchodzimy w te działania, to nasz
parametr duchowy rośnie. To jest ten poziom w chwilach szczególnych przez nas
wypracowany. I pamiętajcie, jaka była ta pomoc- Krąg Ognia wstawił do Głowicy w
ten symbol, który podnosi poziom wibracji do 119 parametru duchowego i wyżej.
Iglica w głowicy jest już stała, ale krąg przenosi się i do Oriinu i do Zdroju Życia i do
Wieczernika, ale jak się ze Zdroju Życia do miasta Oriin dostanie, to tamte schody są
kolejnym podkręcaniem i jak dotychczas najniższe podkręcenie i energetyczne i
duchowe to było z poziomu Jana. A tak normalnie to Moc i Stwórca. Szokujące! Wasz
parametr duchowy jak będziecie sprawdzać to na skali mocy duchowej i w chwili
szczególnej to osiągniecie. To jedno. Potem zawsze sprawdzacie moc. Moc mówi
dokładnie jak jest w naszych działaniach, bo moc ta ma pewien poziom, ona też się
budzi w chwili szczególnej i dorównuje parametrowi duchowemu. My na tych skalach
ujmujemy trochę w uproszczeniu jako parametr energetyczny, nie jest to dokładnie
moc, ale jest potrzebne do działań, dlatego, że w waszych działaniach potrzebne są
dwie składowe: duchowa i energetyczna.
Moc Duchowa mówi, na jakim poziomie utrzymujecie Poziom Duchowy z
pewnym działaniem energetycznym. Na skali jest oznaczone, PE tj. Poziom
Energetyczny PD to jest poziom duchowy.

Bardzo ważne jest uruchamianie tego w chwilach szczególnych i z jakiego
poziomu się to robi. Im wyższy poziom energetyczny, tym jest człowiek
skuteczniejszy. Tu liczy się jak ktoś stosował uzdrawianie praniczne, reiki itd., bo już
się w tej energetyce wyćwiczył, artefakt to zastępuje. Do tego jednak trzeba dodać
poziom duchowy, a jak się nie jest podpiętym pod poziomy nie można przekroczyć
samego siebie.
Wielu z was będzie miało 6 par chromosomów. Autentycznie będą
odtwarzane. Wszystkie siły przeciwne z poziomu Stwórcy itd. mogą dojść do Zdroju
Życia, a On jest wejściem w Źródło Życia, do tego dziecka, gdzie to wszystko
powstało. A ile wysiłku było, żeby tutaj dojść. Jak doszliście - i tak można było was
skasować. Ale, że jesteśmy lepsi, że człowiek się rozwijał i mógł wskoczyć tu gdzie
jest Nicość, tam gdzie jest prawdziwa Moc, Święty Graal. Jak tu wskoczyliśmy, a zło
chciałby wejść, żeby kasować musiałby spełnić pewne warunki, tj. obudzić w sobie
odpowiedzialność, opiekę, troskę i miłość. Jak zło zaczęło to w sobie rozbudzać,
zmieniało się. Więc zło, które za nami podążało i chciało do nas dojść, musiało się
zmienić. Więc nie było nic nam przeciwnego, przeciwnego było coś bliskiego, co nie
było już zainteresowane szkodzeniem nam i nie było nic przeciwnego, a coś
bliskiego. Jak Jezus wzrastał i wzrastały w nim te wszystkie parametry, doszedł w
końcu do Nicości, gdzie jest Czarny Krzyż Jezusowy, który tam promieniuje,
który zamyka działanie. I On tu wpakował się do poziomu, gdzie jest Anioł jako
symbol prowadzenia. I On ten poziom przekroczył. Na żółtym pasku są napisane
słowa: „jestem Prowadzony przez Ducha Świętego”. Są to parametry
nieprzekraczalne, one zamykają koło. Jezus powiedział Jestem Prowadzony
przez Światłość. Światłość! więc nie przez kościół - przez Światłość. Jezus, kiedy
osiągnął te parametry, miał poziom energ. 179 i Poziom Duchowy 2.001. Jest jeszcze
mniejsze takie wejście w tej mocy poz. 159 energetyczny i 2.000 duchowy. Jest to
specyficzna różnica, dlatego, że przy 2000 duchowej w tej chwili szczególnej osiągnął
moc pojmowania, istnienia, czyli: odpowiedzialność, opieka, troska i miłość, wyraził w
pełni w tym symbolu prowadzenia na 100 % i autentycznie w chwili działań miał
takie odczucie rzeczywistości, jakie mają Aniołowie, choć Aniołowie mają 3000 IQ. Po
osiągnięciu takich parametrów możecie leczyć wszystkie choroby. Przychodzi taka
masa różnych rzeczy, że nie mogę się w tym połapać. Jedno przeczy drugiemu. Jak
się osiągnie poziom o jeden wyższy od poz. Aniołów czyli 2001 duchowy, 179 energ. i
to sobie będzie sprawdzać - i jest powoływanie zmartwych. Jeden poziom, a tyle
znaczy.
Cały czas było pięcie się do góry i nagle pojawia się Światłość. Światłość
została zainicjowana w sercu Boga. Gdzie jest to serce z Nićmi z 1.000.000 poziomu,
ono o wszystkim stanowi tj. przejście do Boga przez naszego Stwórcę, przez ten
poziom, już nie z poziomu Jana, a z tego poziomu.
Podali dokładną historię Jana, PBZ. To jest tylko kilka zdań, ale przychodzi
taka historia z Nim związana, że można płakać godzinami. Jak się dochodzi do tego
poziomu, do światłości, nie trzeba wielkich podkręceń. Światłość jest
najskuteczniejsza w działaniu i jednocześnie jest słaba, ma 1/10 Mocy Boskiej w
waszym działaniu. Ona jest idealna i 100 % skuteczna w działaniu. Ale żeby to
zrobić, trzeba mieć wszystkie poziomy w sobie, dlatego, że wy korzystacie częściowo
z Mocy Stwórczej, z Mocy Sprawczej, z Mocy Rzeczywistej, z Mocy Światłości czyli z
tej mocy prawdziwej. A jak mamy 15 czyli moc Chrystusową cały czas działamy.

W Światłości zawarte są wszystkie artefakty. To nie oznacza, że nie
mamy mieć świadomości tych artefaktów.
Jak wiecie jakie są artefakty to wiemy jak działają, ale działanie jest
prostsze. Jeżeli w waszym przypadku chodzi o totalne działanie i nie chcecie się
zastanawiać nad tym co i jak, mówicie tylko jedną kwestię jak już wchodzicie w te
wibracje :
„ i nic co sprzeczne…. itd.”.
Stało się po prostu wszystko! To jest zadziwiające. I nie trzeba takiego
wielkiego podkręcenia. W Światłości są wszystkie artefakty prócz jednego.
Na nowej skali od 0 - 11.11 Moc Uzdrawiania.
- Z Energii Jedynej wszyscy, co tutaj są mogą korzystać. Dlatego ci ludzie, którzy
zajmują się pranicznym uzdrawianiem sporo mogą.
Do 3,5 działamy z Energii Jedynej, parametr energetyczny 19 poziom
stwórczy wystarczy, bo w chwili szczególnej jak człowiek posługuje się sercem,
osiąga to i leczy. Oprócz tego tworzymy coś, co jest mocą własną, czyli twórczy MW i
to już przekracza ten poziom, czyli do 4,1 (z 3,5).
Potem jest EB, czyli Energia Boska i tak jak Harris i tu p.e. 29 p.s., p.d. 39
Poziom Stwórczy, żaden z was takiego poziomu nie ma, ale skupiacie się,
uruchamiacie i wpadamy w to, tak jakby Głowica się przesuwała, bo te przestrzenie
są w was zawarte. Mocą tego nie osiągniemy, ale mamy czarę u Zdroju Życia lub w
Wieczerniku.
Będziemy podpięci pod Światłość, 15 nam wystarczy i będziemy działać
totalnie, dwukrotnie skuteczniej niż Harris. Jak to będzie tylko Światłością, to na 100
osób 40 będzie całkowicie uzdrowionych, 45 podleczonych.
Ostatni Artefakt! Córki mi mówiły: Tata ty wiesz, ale nie wiesz:
My sami jesteśmy tym Artefaktem. Wy jesteście najpotężniejszym i ostatnim
Artefaktem. Musicie, więc pracować nad sobą tak, by te wibracje były czyste. Im
lepsi jesteście w myśli, słowie i czynie, tym ten artefakt jest czystszy. Przezeń
przechodzi moc. Od was to zależy czy uruchomicie ostatni Artefakt. Nie jest
powiedziane, kto z was wejdzie w Moc Własną w Artefakcie. Patrzcie, jakie tu są
wymogi potrzebne. Energetyczny poziom i duchowy w chwili szczególnej bardzo
wysoki. Nad tym trzeba pracować. Modlitwy to nie te wieczorem klepanie zdrowasiek,
bo to jest cudowną inwokacją i niczym więcej. Chodzi o pracę, na co dzień.
Wy musicie być prawdziwi. Im prawdziwsi jesteście, moc własna w Artefakcie
rośnie. I kiedyś będziecie mieli szansę, przynajmniej niektórzy, dojść do tej magicznej
granicy 11,11, która kończy wszystko - jest to poziom nieprzekraczalny dla
jakiegokolwiek żywego człowieka bez względu na to czy on zwija swoje ciało,
wychodzi z niego itd., to nie jest istotne. Poziom duchowy 2000 przy 179 - totalnie
uzdrawiacie dotykiem ręki, jest już całkowita materializacja. Przy max uzdrawianiu
ma być wymiana, ma po prostu być całe zrobione, nowy zapis. Kopiowanie
przestrzeni. Zmienianie zapisów w przestrzeni.

Robiłem błąd, kiedy się kogoś uzdrawiało, skupiało się na nim, ale
nie zmieniało się zapisów w przestrzeni. I stamtąd szedł znowu atak. Trzeba
zmienić wszystko, a Światłość jest wszędzie, na zewnątrz i wewnątrz. Jak nie będzie
całkowitej materializacji, to będzie podleczenie tylko, ale nie ma już pogłębiania się
choroby. Wiele rzeczy, jak raki itd. to znika, tydzień, miesiąc, dwa, nawet chudnięcie
idzie. Ludzie chudną, rekordzista w ciągu miesiąca schudł ponad 30 kg. To się
Światłością robi, bo ma wszystkie w sobie artefakty. Problem jest tylko w waszym
umyśle, musicie wierzyć w swoje działanie, tego się musicie nauczyć.
Jak osiągniecie ten poziom tu z mocy istnienia ten pierwszy i poziom duchowy
2.000 w działaniu, a tylko parę osób do tego poziomu dojdzie, będzie dotykiem ręki
autentycznie uzdrawiać, co stanie się w ciągu paru godzin. Jak ktoś przekroczyłby ten
próg i osiągnął poziom 2001 duchowy i 179 energetyczny - może powoływać
zmarłych. Technika jest bardzo prosta.
Na nowej skali trzeba sprawdzać, jakim parametrom trzeba sprostać, żeby
choroba znikała przy jednym działaniu. Teraz jeden plus, że nikt naszego działania
nie storpeduje.
Na skali „Moc uzdrawiania” sprawdzać, jaki poziom trzeba osiągnąć, by tego
kogoś uzdrowić jednym działaniem, bo jak będziecie działać dłużej, to będziecie po
prostu wyciągać kogoś z choroby, ale jak zaczniecie się w to zawodowo bawić, to
dotkniecie, pół minutki wystarczy, a ten ktoś będzie przybiegał do was, bo będzie
czuł jak go to roznosi. W Światłości jest ciekawa rzecz, bo wiele osób tym samym
działaniem można objąć - nie jedną osobę, ale całą kolejkę, co zależy od artefaktu
ciała, jakie jest. Im gorsze są schorzenia to tym mniej osób można naraz objąć, im
lżejsze tym więcej. Na wszelki wypadek zapytać, co i jak. Byłem wstrząśnięty, jak
widziałem jak Światłość działa fizycznie. Jak otwiera się ręce to się tworzy przestrzeń,
wszystko się objawia. Przychodzą Duchy, jakieś istoty, różne energie, jakieś istnienia,
to wszystko leczy. Poza tym to takie odwołanie się do inteligencji ciała. Trudno to na
razie objąć. Nie wiem. Ja uciekłem jak to widziałem. Wolę mieć oczy zamknięte i
tylko zlecać to zadanie. Otwieracie się, wyrażacie w sobie odpowiedzialność, troskę,
opiekę i miłość - niech to się samo dzieje. Nie wiem czy kiedykolwiek przyjdzie pełne
zrozumienie tego, co się tam dzieje. Jedno jest tutaj istotne. Nie sami działacie.
Inicjujecie, dajecie prawo do działania tym wszystkim siłom, które komuś
chcą pomóc. Kiedy Duch wchodzi do człowieka, to zmienia się w nim cały zapis.
Wchodziła jedna osobowość w człowieka, człowiek był chory np. na cukrzycę,
przychodziła inna, to znikało, więc zapis chorobowy nie jest związany z ciałem
fizycznym tylko z przestrzenią. Stamtąd to przychodzi i Światłość może to tam
zmieniać, tak mówią specjaliści, którzy się tym zajmują. Czasami nie można kogoś
wyleczyć, bo to i tamto, bo musi coś przemyśleć, ale też jak wchodzicie w Światłość,
będziecie mogli wiele rzeczy zmieniać np.: na 100 osób, których nie wolno wyleczyć,
Góra mówi, że nie, wy jak będziecie korzystać ze światłości (ale jak macie już
Artefakt, czyli ciało odpowiednio ustawione) to wtedy sami - bo chcemy, dokładnie
połowę zakazów Góry łamiecie i mówicie OK. odsuwam zakaz.
Czyli w stosunku do bliskich, ale to warto wybadać, można im często pomóc,
ale jak choroba ma kogoś czegoś nauczyć, nic nie zrobicie. Ale jak będziecie tworzyć
te wyższe parametry, wtedy łamiecie wszystko dla idei. Jak będzie trzeba pokazać, że
Bóg działa i już się w te parametry wejdzie to nie ma to znaczenia los jednostki, bo
to jest szersze działanie. Będziecie to poznawać, będziecie wiedzieć jak to leci. Skala

uzdrawiania jest zamknięta i wszystko można ocenić. Nie ma już drogi. Droga się
zamknęła. Wszystko zatoczyło koło. Jestem prowadzony przez Światłość, jak kiedyś
się to w was wyrazi i znajdziecie się na równi z każdym człowiekiem z potrzebą
tworzenia coraz to doskonalszego życia, po prostu ma być w was i w tym świecie
cudowanie i to się odczuwa. Osoby, które opanowały pewną harmonię, obowiązuje
parametr duchowy, czyli to samo, tylko bardziej podkręcone.
Sprawdzamy siebie od pokochania po miłosierdzie w parametrze
energetycznym jak to jest zaliczone, macie 100 % harmonię, ale to jest harmonia
energetyczna, jak wiecie każde łamanie nas w życiu przez emocje, przez myśli,
uwalanie nici itd. jest działaniem energetycznym. Jak to zaliczycie na poziomie
energetycznym to jesteście silni, nic nie może was ruszyć. To obowiązuje każdego od
pokochania siebie po miłosierdzie energetycznie i 7 grzechów głównych pod kątem
energetycznym. Potem jednak dochodzi to samo, ale z zaostrzeniem, czyli parametr
duchowy od pokochania siebie po miłosierdzie 7 grzechów głównych. Wtedy wasz
poziom harmonii rośnie. 100% harmonii energetycznej. Obowiązuje na starcie, ale
jak chcemy być mocni, leczyć, działać, iść z posługą, bo was to zaczyna kręcić, to
musicie wejść w Mistycyzm, musicie być silni. Wtedy przez te parametry duchowe
uzyskujecie:
- harmonia względna – do 120 % czyli norma energetyczna jest przekroczona,
ta 100 %
- 120-150 % - harmonia duchowa
- od 150 - 170 % - harmonia boska i potem jest tzw. wejście mocy.
Powyżej 170 % przestrzeń jest niedefiniowalna, po prostu się tam wchodzi, ale
muszę powiedzieć, że jest tam tak, że ja nie umiem jeszcze tam przebywać. To jest
tak, Wy uczycie się już być spokojni, ale jak wejdziecie w środowiska, w którym się
kłócą, żrą, to nie idzie wytrzymać, trzeba po prostu uciec. To, choć wejście mocy jest
takie cudowne to nie można tam być. Jest się jeszcze ciągle w tej tutaj naturze. Jak
ktoś tam kiedyś wejdzie oznacza to, że ma poziom jak miał Jezus, to jest cudowna
rzecz… kiedy jest stabilność energetyczna nic was nie złamie, tylko u mnie jest inny
poziom.
Miesiąc mnie w domu nie było, bo miałem wszędzie warsztaty, przyjechałem,
mój dom nie istniał, łącznie z wydawnictwem. Szybko kontrakt podpisałem z Górą,
wszystko wróciło, fakt, że są straty (400 000) jakby nie było stabilności
energetycznej - życie, by wyglądało inaczej. Największe załamanie to u mnie spadło
do 145 % i raz przez 3 godziny, do 120 %, ale to był koszmar, piekło. Im wyżej
jesteście to złamanie wasze nie wejdzie i tak w te przestrzenie, gdzie moc wasza
działa. Do tego musimy doprowadzić, bo problemy są zawsze. Oni mówią tak: jedna
jest tylko pewna rzecz na tym świecie, że wszystko jest ciągle zmienne.
To, że mam, nie oznacza, ze będę miał wiecznie, to sobie trzeba
uświadomić.
Jak wkoduję w siebie, że to jest płynne, jak nie będę miał, to się nie martwię,
bo wiem, że znów będę walczyć, żeby było tak jak chcę. Przyzwyczaić się do tego
i przyzwyczaić się do podpisywania kontraktów ze Światłością. Zwłaszcza,
że u nas parametr energetyczny obejmuje prawie 100% poziomu wiary. A jak
działamy światłością wystarczy 40% wiary, a taki poziom każdy z was ma.

Jak wam podpowiedzą: OK weźmiemy to zadanie, tak będzie, po prostu
będzie. Jak będziecie leczyć ludzi, dowiedzieć się co zrobią i tak będzie. Tylko
podnosimy ten parametr, żeby z ostatniego artefaktu, z ciała uczynić największą
broń. Jeżeli Góra mówi tak, a w was coś mówi nie, tego trzeba słuchać. Koleżanka z
Warszawy popełnia błędy, u niej największym błędem było, że przestała polegać na
sobie w odczytach i posługuje się podpowiedziami innych, którzy mniej wiedzą.
Próba szczerości wobec siebie musi być zaliczona. Wy też będziecie kiedyś
poddawani takim próbom. Musicie wiedzieć, że macie polegać tylko na sobie,
nie na Górze, nie na innych. Inni i Góra mogą wprowadzić was w błąd. Jak
wyjdziecie z ciała, siądziecie i porozmawiacie z Janem, On wam to przekaże,
spróbujcie to zrobić. My w wewnętrznym widzeniu tylko tam wchodzimy i możemy
zostać omamieni. Wiecie, jak to jest. Musimy polegać na sobie. Przy różnych
odczytach w przyszłości, jak dojdzie do różnych bojów, gdzie Góra mówi zróbcie tak i
tak, a coś wam mówi nie, tego się trzeba nauczyć. Ta z Warszawy przestała ufać
sobie, zaczęła ufać innym, zaczęli robić iluzję, w takie bzdury zaczęła wchodzić, że to
się w głowie nie mieści. Standardem zaczęło być ocenianie innych, nie wierzenie w
różne rzeczy itd. Przestała polegać na sobie, a była nawet, nawet.
Wielu rzeczy na odległość nie zrobicie. Energia wasza jest niesłychanie ważna.
To jest tak jakbyście tworzyli ścieżki wypalali coś w człowieku, to jest niesłychanie
istotne. Mówimy o jednym działaniu, Jak będziemy długo działać, osiągniemy jakiś
poziom. Drugi raz możecie działać na odległość, bo ścieżka została utworzona. Ale to
musicie sprawdzać, bo raz można na odległość, innym razem nie. Jak będziecie
kogoś uzdrawiać, tam jest wszystko.
Uspokajam się, wyciszam, czuję to mrowienie, mówię: chce działać
Światłością. Czuje się to w rękach. Są, istnieją przejścia dla Dusz, ale nie wiem jak to
się ma dziać, nie potrafię, a jutro mogę potrafić, jakie są przejścia dla Duchów, dla
Sił Demonicznych, nie wiedziałem, że to można zamknąć. Chodzi o przejścia dla
Dusz. Jeżeli czegoś nie umiecie, pytajcie, kiedy będziecie umieli, podpowiedzą.
Jak nie wiecie - mówcie : chłopcy działajcie.
Całą energię można stracić przez czarnowidztwo, niewiarę i sypie się wszystko.
- Duchowy poziom, np. Piotrek jak się skupi - ma 119, energetyczny – miedzy 89, a
99 ! Pamiętajcie ja jestem wprowadzający, a wy macie być małymi Bogami dla siebie,
podpisujecie umowę z Górą, nie ze mną. Ja tylko dostarczam informacji, które
niektórzy z was rozwijają.
Energia Ziemi np.: będzie w przyszłości stanowić tło naszych wszystkich działań. Nie
wiemy, co po zmianie będziemy robić, ale przede wszystkim z tamtej energii
będziemy korzystać. My musimy być silni i szczęśliwi, żeby kanały były pootwierane.
W Warszawie zszedł pierwszy raz strumień zawisł i dzisiaj będzie kolejny etap
tego strumienia. I dzisiaj ten strumień zejdzie i wejdzie w wasze przestrzenie życiowe
i do waszych domów, nie wiem, co to jest, po prostu wejdzie, bo to się na stałe
wiąże z istnieniem tych istot w waszych przestrzeniach. To jest przekształcenie
planetarne. Jak wy się znieprawicie to to i tak zostanie. Nie wiem co to jest.

Będziecie mieli lepsze wejścia w tamte wymiary. To jest w normalnej przestrzeni, jak
się wyprowadzę to biorę ze sobą to, co mam.
Nie czujemy się dobrze tam, gdzie są niższe energie. Nauczyć się tłumaczyć, jakie
wasza moc posyła waszemu ciału info.
Kursy – macie moc, możecie wejść wszędzie tylko być ostrożnym i być poprawnym
w myśleniu, mówieniu i czynieniu. Niczego nowego nigdzie nie poznacie, bo to tylko
punkciki tego, co tu jest przedstawione „łopatologicznie” - co możemy przerobić
dosłownie w ciągu miesiąca. My mamy objawienia, wchodzimy w głębię i to my
mamy być przykładem dla innych w głoszeniu pewnych treści. Otwierają się kanały.
Nie uciekajcie od odpowiedzialności, która w was jest. Wy macie dojście do głębi.
Każdy z was osiągnie poziom Joganandy i Buddy. Wy będziecie pojmować, a różni
nauczyciele będą domniemywać. Wy macie być dla nich drogą. Dla was będzie to
zrozumiałe, a oni miesiącami będą to trawić. Polegajcie na kanale, na tym, co do was
schodzi.
90-95 % tego, co schodzi jest wypracowane przez waszą moc, a 5 %
dostajecie z Góry. Żeby zamknąć wasze wzrastanie wejdziemy w Światłość.
Pierwszy raz robi się sieć z poziomu Jana, a Michał jest tu najważniejszy. Jan jest w
energii jedynej Cherubinem, on jest od wojen energetycznych Po stronie przeciwnej
te istoty Beeg, Uruubel, Ummbel zostały zjednoczone. Już nie ma tych Istot, zostały
zjednoczone w działaniu. Co najważniejsze dla mnie, wreszcie będę miał was z
głowy. To jest dla mnie bardzo ważne. Macie wreszcie zabezpieczenia, macie
przestrzenie i wreszcie jest zamknięta droga. Zamknięcie nie oznacza wysokich
parametrów, ale niskie, łagodne i już można działać. Wreszcie możecie bardzo łatwo
siebie ochraniać i działać.
Modlitwa Światłości
Rozluźniamy się, oddychamy swobodnie. Pozwalamy, aby wszystko w nas się
uspokoiło, żeby światłość nas poprzenikała, poustawiała. Ciekawe, ale nie trzeba było
tutaj nikogo podnosić do Iglicy. Wbrew pozorom, mimo wszystko daleko odbiegliśmy
od tego, co było kiedyś, wszyscy od razy znaleźliśmy się w Iglicy i ten krąg w niej
wygląda jak biała łączka.
Światło z Góry już na nasze czoła idzie, będziemy czuć nacisk wokół czół, z jak
będzie podłączenie pod Światło, poczujemy ucisk na potylicy, to jest takie
zabezpieczenie i co charakterystyczne, co przyszło niedawno, przychodzi silna
blokada na wasze myślenie. I tak jak oni stosują Ciemne Niebo, tak u nas są sople
lodowe, lekko pod górę sterczące i one sprawiają, że nie mogą wpływać na wasze
myśli, innymi słowy rozrywa to ciemne niebo. I to lustro, które miało zostać u nas do
końca życia jest przez to niszczone. Blokują też później matrycę i co szokujące 80 %
programów, co w niej są, jest na stałe zablokowane, autentycznie jest wielkie
ułatwienie, nie mogą nami rządzić. Energie stabilizują się powolutku, pozwólmy, żeby
harmonia nas obejmowała. Widać stożek, kolumnę, fontannę tj. właśnie Zdrój
Życia. Wskoczyliśmy automatycznie w 39 poziom energetyczna Piramida starła się
tu, bo to są wspólne przestrzenie. One się nakładają. Nie chce mi się wierzyć, bo to
bardzo szybko poszło. Miasto Oriin wygląda tak jak arabskie trochę, odległości
pomiędzy budynkami są spore, nie ma żadnego gruntu, tak jakby wszystko było

wykafelkowane i co najdziwniejsze, nikt tu, środku na placyku jeszcze nigdy nie
porozmawiał, zawsze zauważali, że jesteśmy dalej, szli, a tutaj do nas mówią,
pokazują na górę, ale ja nie wiem, co to znaczy. Jak się dostaje do miasta Oriin,
wszystko w energetyce człowieka łagodnieje, a teraz wiecie, co się dzieje? Środek
waszego serca tak jakby wypłynął przed was, autentycznie, jakby wypłynął przed
was i symbolem było serce, taka kula, która ma promienie takie dłuższe, podobne to
do kasztana, tak się lekko złoci. Ci dalej tam na dole kiwają do nas. Co to jest ?
Zawsze były schody, korytarze, moc, a teraz jesteśmy wszędzie jednocześnie i
tutaj jesteśmy zawieszeni. Nie jest to ta moc, jak za tymi drzwiami, nie wiem, co to
jest? Kanał tworzą, dlatego tak te serca wypłynęły, to jest tak jakby takie silne
promieniujące źródło szło z góry i przenikało te serca jak kasztany, czyli my fizycznie
jesteśmy tu, ale tak jakbyśmy byli oddzieleni. Wiemy, że brama do tych światów jest
w sercu, w 4-tym czakramie.
Uwaga, ciekawostka! Te kasztany, te odnogi z serca, ze środka naszych piersi,
zaczynają płynąć, są coraz dłuższe i z każdego z was wypływają. Nie wiem, co to
znaczy, grożą mi palcem, pokazują mi ławkę, że trzeba się uczyć. Pozwólmy, żeby
energia schodziła i korzystała z naszej tu obecności. Niech zrobią to, co jest
najwłaściwsze. Ach, aż mnie ciarki przeszły! Mamy symbol naszego Michała z wielkim
mieczem! Oczywiście jest to symbol, bo on też jest energią. Wyraźnie widać go tutaj,
w tym wielkim strumieniu. I On tym mieczem podniósł moją brodę i tak jakby
pasował mnie na rycerza, położył miecz na płasko na mojej głowie od lewej strony i
tak jest u wszystkich. Macie miecz płaską stroną położony na głowie. Ściągnął te
miecze, ale czuję tu, na głowie, ani po środku, ani na czole, ale pośrednio to
dotknięcie. Z tego dotknięcia coś się tworzy. Taka chmurka z tego wypływa, jakby
jasny, gęsty dym papierosowy, rozprzestrzenia się tak jakby puszysty naleśnik.
Michał poleciał do góry, został tylko symbol jego miecza, ale on też zaczął znikać.
Pokazały się słowa: „i stało się”. Stoimy przed Świątynią u podnóża schodów. Teraz
będą nas podkręcać. I tak jakby światło z ogniska biło w przód nasz i przepalało aż
do pleców. Zaczynamy powoli piąć się po schodach. Jest 13 podestów, potem 13, 14,
15, 16 na drzwiach Wieczernika, 17, 18, Jan na głowie ma 20 i ta 20–stka mi w
ślepia przywaliła. Ciężko jest energetycznie ciężko, jak w saunie. Pniemy się po
schodach, a ktoś z was już wlazł na sam szczyt.
Schody podkręcają nas cały czas. U Góry widać Michała. Mieczem przecina te
schody, to wszystko tutaj i to się teraz zlepia. Tak jak przeciął, tak to się znowu
zrosło. Pokazuje na miecz, na którym tak jak kiedyś, kiedy się przeciwnika ugodziło,
była kropla krwi, tak tutaj jest kropelka – światełko, która też tak ścieka. Ta kropelka
jest jak opłatek przy komunii, wpada do ust mnie i wszystkim. Teraz jesteśmy już na
tym wielkim podeście. To jest wejście do Świątyni, a ten przód nie ma ściany.
Idziemy, a ta sala może mieć 200 – 300 m długości. Tam są 2 kolumny, 2 ściany w
środku. Otwierają się drzwi i teraz wszedł pierwszy raz smok, złoty smok. Energia kipi
tymi drzwiami. Smok przeszedł, wyszedł i jest tam gdzieś za nami. Jest i zagarnia
nas, zachęca do wejścia do środka. J mam tylko w pamięci wygląd korytarza. Teraz
ukazała się wysoka, duża postać kobieca, jak kiedyś Maria przychodziła i
przekształciła się w Głowicę. Tak wygląda. Ręce lekko ma rozłożone. Przechodzimy
pod Nią, Ona też się zamienia w słup energii. Nie wiem co będą z nami robić, ale
niech robią jak uważają za stosowne.
Wieczernik. W Wieczerniku jest Jan i ten okrągły, wielki stół. Siedzi się od zewnątrz
i są długie jakby serwety. Teraz je rozwijają i one spadają tutaj do wnętrza, od Jana

serweta jakby się rozwijała i na niej pisze: Jan, Jezus, i takie inne różne imiona,
wasze też. Pokazują, że tam gdzie jest moc, widać, co przygotowują i to jest
zaproszenie do stołu. Jest tam nasze miejsce! Strumień energii zszedł z poziomu
Jana. Zaczęły się autentyczne przeobrażenia, więc światło, więc to, co się tutaj stało
to jest coś. Bo być kanałem dla Światłości to jest coś. Teraz symbolicznie
otworzyli drzwi do Wieczernika, teraz będziecie siedzieć. Nie wiem jak będziecie Jana
widzieć. Tu jest tak jakby jakieś energie próbowały się dostać. Miecz Michała znowu
się pojawił, wbił się w środek i przyjmuje postać krzyża. Krzyż wibruje, z góry
przeciwnie do wskazówek zegara, z dołu zgodnie ze wskazówkami zegara, jakby się
rozpryskiwał i w nas wpadają takie krzyże, ale nie jednakowe, tu widzę białe, tam
czarne, tam jeszcze inne, to są chyba jakieś nasze osobiste połączenia. Ja poczułem
silnie medalion na piersi, ale go już miałem. O ! Tam gdzie w środku miecz Michała,
tam są te kule, nasze serca. Promieniuje to teraz do naszych piersi, kule znowu są
odtwarzane, ale dziwnie to wygląda.
My siedzimy za stołem, a tu w środku będzie nasze serce. W środku piersi jest
tylko coś takiego malutkiego, jakby taki stempelek potwierdzający łączność z tym tu
miejscem. Jak to wyjdzie z nas dojdzie tu, do Wieczernika, więc zatoczy okrąg i
znowu wróci do nas. W ten sposób będzie filtrowanie przez serce w Wieczerniku. Od
tej chwili żaden z was nie będzie mógł zaistnieć w strumieniu Energii Przeciwnej. To
już jest ochrona. Teraz znowu staje się jasność. Jakaś czara się pokazała, jakieś inne
rzeczy. To tak, jakby otwarła się skrzynia ze skarbami i to wszystko lata w powietrzu.
Ukazał się Jan w postaci Jezusa tak jak zawsze, typowy obrazek, ręce lekko
rozciągnięte i miło na nas patrzy. Teraz może to odczujecie, kładzie wam
prawą rękę na czole i pokazuje jak będziecie uzdrawiać. Lewą rękę ma lekko
wyciągniętą na bok i po prostu tak macie mówić „ uzdrawiam”, pozwolić działać
Światłości. Trzyma rękę na czole cały czas. Teraz pokazują jak w naszych rękach
pojawia się miecz, który trzymał Archanioł Michał i pokazują wyraźnie, że jak
będziemy działać, ten miecz powołujemy do życia i wbijamy go w człowieka. To jest
to samo działanie, co Światłością. Mówimy: „nic, co jest sprzeczne..” itd. Możemy
ręce też wsadzić w Światłość. Światłość w naszych rękach pojawiają się świece, które
jakby odpływały z naszych rąk i tworzą taki ładny owal. Jan przechodzi i patrzy na te
świece czy wszystko idzie prawidłowo, czy równo się palą, czy idzie Światłość.
Otworzyła się tu teraz księga, widać, że jest zapisana. Zdjęcia tam jakieś są,
tam są zapisy tego, co ma się stać, a więc to już się stało, tylko odtwarzają. Książka
się zamknęła. Ciekawe, ale na tej księdze pisze Biblia Prawego Słowa, wyznania.
Teraz uniosła się do góry, okładka do góry, kartki zaczęły lecieć, aby te treści
powolutku w nas wnikały.
Pokazują, że będą odtwarzane zapisy, czyli ona jest zapisana w nas, działanie
Jana jest w nas zapisane, bo jesteśmy Jego częścią. Dopóki pamiętać będziemy o
Janie o PBZ, o tym że tam jest nasze serce, jesteśmy nietykalni
energetycznie, duchowo, całościowo ! W środku tutaj, w tej kuli, będzie
energetyka wasza w podkręceniu, miecz w działaniu, a wy, wasza energetyką tutaj
podniesiona do odpowiedniego parametru, możecie się ścierać z rzeczywistością.
Musimy pamiętać o jedności tutaj, w tym miejscu. Wasze serca są w Wieczerniku.
Tam dom, gdzie serce twoje, tam miłość twoja, gdzie oczy twoje, to, co
widzimy musimy przepajać miłością. I na cokolwiek będziemy teraz patrzeć musimy
to po prostu szanować, kochać.

Zbyszek: ja już dłużej nie mogę wytrzymać, jest za gęsto i to się powoli uspokaja,
już nie umiałem. Ale z tego wynika, że serce nasze już tam jest. Jesteśmy filtrowani.
Ukłonili się. Ja wypowiem teraz słowa – modlitwę „ Jesteśmy prawdą ….” .
Tak powiedzieli, żeby było łagodniej, żeby stosować to wszystko.
Jeszcze raz ukazał się symbol miecza i krzyż. Musimy już powrócić do siebie.
Teraz podpowiedzieli techniczną rzecz:
Jak będziecie działać, coś robić, to miecz w człowieka, albo dotykacie i krzyż się
odbija na czole człowieka, z miecza zrobił się krzyż. Prawą rękę z krzyżem kładziemy
na czoło, lewa w bok i mówimy: uzdrawiam cię całkowicie i „ bo nic co jest sprzeczne
itd.”. Jest Światłość, zapętlenie, wypadliśmy ze skal wszystkich.
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Jak człowiek zapina już pewne poziomy energetyczne wypowiada tylko słowo :
„oto jest słowo, oto jest..” i wszystko się z tym człowiekiem dzieje. Na skali
czarno białej są opisane słowa:
- Odradzam, wypowiadamy słowa poniżej i wszystko to się z człowiekiem dzieje,
- Wyczyszczam i to każdy z nas potrafi zrobić dla wyczyszczenia fizycznego energ.
Z ciałem fizycznym wiążą się zastawy energetyczne, wrzuty itd., to, co niszczy ciało
fizyczne bez względu na to, z jakiej to jest energii, mokrej, przeciwnej itd., nie ma
znaczenia.
- Naprawiam i tu normalnie nie macie harmonii 120 %, ale w chwili szczególnej,
kiedy się wyciszamy, mamy. To naprawianie jest umowne trochę, ale grunt, że to się
dzieje, sam w to dokładnie nie wchodziłem.
- Wyzwalam – dotyczy Duszy
Dzisiaj jest zamknięcie skal, tego wszystkiego. Dojdą czasami nowe poprawki.
Przyjdą, które będą wam dotłumaczać. Karty będą pod skale astralne, jakieś 4 działy
i wtedy, jak nie łapiecie, rozkładacie karty – to będzie takie duże ułatwienie.
- Budzę – tutaj potrzebna jest Moc Boska, nie Energia Boska, a jeszcze dostępu do
Mocy Boskiej nie macie, możecie mieć, ale to od waszej pracy zależy. Budzenie duszy
jest jeszcze poza waszym zasięgiem zasięgiem, ale uwaga może Góra pozwoli i kiedy
człowiek jest złamany, zniszczony, siedzi w więzieniu, a Dusza się wstydzi i siedzi
skulona, będziemy mogli tę duszę wstawić do ciała i człowiek się zmienia, to jest
wstrząsające.
- Uzdrawiam – to leci już od początku. Wy jak jesteście życzliwi komuś, mówicie:
uzdrawiam cię, ta dobra energia płynie i coś tam robi. Natomiast pełne uzdrawianie
jest jak macie Moc Zmian, która musi być na 6, harmonia 100 % i już działacie.
- Odtwarzanie – odtwarzacie prawdziwy zapis. Potrzebne 7 zmian i harmonia
boska.
Robiłem wszystko, ale trzeba skasować to, co było zrobione np.: uzdrawialiśmy rok
temu, teraz znowu działamy, ale funkcjonuje stary wzór waszego działania, to nowe
działa parę godzin, parę dni i znów to stare się przebija. Trzeba wykasowywać
stare działanie, jak było słabsze. Zapisy są w obszarze duchowym, w Duszy i w
Ciele fizycznym. A jak kasowałem wszędzie tam, a zapominałem o ciele fizycznym
Parametr energetyczny przepala zapis jak prąd w ciele fizycznym, w komórkach. To
wpływa na strukturę DNA itd. Więc kasujemy stare zapisy w obszarach duchowych,
w Duszy i w Ciele fizycznym i leczymy dalej skuteczniej.

- Wyprowadzam – chcemy wykasować i jest. Ale może być, że Góra pozwoli nawet
wykasować podłączenie atlantyckie, to od naszej mocy zależy. Odzyskujemy Duszę.
Zbyszek nie ma Mocy Zmian na 8, dopiero się tam pcha. Ale jemu pomaga Góra.
- Odradzam istotę ludzką.
- Wybaczam – nie mamy jeszcze harmonii 170 %, ale do tego dążymy. Wy możecie
wybaczyć komuś, kto was skrzywdził, jak macie moc na 5. Wtedy kasujemy mu to
przewinienie, nie ma go w zapisie. Wycofujemy z księgi życia, automatycznie. Jakby
nawet księga była po stronie przeciwnej, zapis jest skasowany, a księga zwrócona
światłości. Jak mamy Moc Zmian na 7, obcej osobie skasujecie winę, ale o to za
każdym razem trzeba pytać, bo jak skasujecie winę złemu człowiekowi, to jeszcze
więcej zmian poczyni. Pytać.
- Nagradzam – dotyczy całej istoty człowieka. Wy możecie zostać Posłanymi
nagrodzonymi tyczy całej jego rodziny (nagradzanego). Jak to powiemy dla kogoś
kto ma naprawdę dobre serce, Góra wspiera go we wszystkich działaniach, zostają
skasowane różne zapisy. To jest tak, jakbyśmy go awansowali i w jego życiu zaczną
się zmiany. To naprawdę dobra rzecz.
- Powołuję – to kwintesencja tego wszystkiego. Tego człowieka ze świata zmarłych
przywołacie. Jak ktoś z bliskich nie umarł śmiercią naturalną, ale przejechało go auto
wtedy to się przydaje.
Moc Zmian – możemy sprawdzić, jaka mamy stałą, nie chwilową. Od naszej
harmonii zależy, w jakich obszarach korzystamy ze swojej mocy. Harmonię osiągamy
prosto: od pokochania siebie po miłosierdzie. Jak wchodzimy w EB to jesteśmy
zestrojeni z tamtymi energiami. Nasza doskonałość ustawia was energetycznie.
Ściągamy informacje.
Moc Przekształceń mówi gdzie jesteście, dokładnie:
10 % - błogosławiony, zwrócił się ku światłu
…….. – namaszczony – nie mają już tamci wejść przez czakramy
.. …… - ochrzczony – wykonaliśmy połowę drogi, uwaga, kiedy przychodzą do was
ludzie, którzy potrzebują szczególnego uzdrawiania, to ich nie sięgniecie. Trzeba
rosnąć, bo do was przyjdą ci z górnej półki.
Tu gdzie potrzeba 80 % całej mocy, jaką ma człowiek żywy, jakakolwiek istota w
ciele człowieka, która może to osiągnąć to wtedy, kiedy całą swoją moc, doskonałość
wypracowaliście, nie z podkręcenia, a waszą, to wtedy macie 80 % dostępnej tu
człowiekowi mocy.
Posłany, pełnej swojej mocy ma 90 % Mocy Przekształceń Planetarnych.
Uwaga, nikt, kto nad sobą pracuje nie będzie niezauważony. Istnieje coś takiego jak
Posłany Mianowany tj. jak ktoś wchodzi w mistycyzm, w tamte obszary, to ta
rzeczywistość nie ma żadnego znaczenia. Ktoś, kto w to wchodzi, tu zaczyna
pracować i panuje nad sobą, dostaje od nich wsparcie i będzie Posłanym
Mianowanym, bo sobie na to zasłużył.

Jest coś takiego jak Posłany Świetlisty, czyli, w którego wejdzie na końcu Moc
Boska i się będzie w nim wyrażała Energią Boską. U mnie np.: jakby się cuda działy,
to może za 90 lat to by się stało.
95 % tj. koniec drogi nie ma innej możliwości. U Posłanego jak jest w pełni energ.
ustawiony, wszystkie słowa wypowiedziane w modlitwie działają. On już ma w sobie
wszystko.
Oceniający – tu może zejść Archanioł, wyższe Istoty jak schodzą na tę planetę w
ciele fizycznym, schodzą i są. Mają 100 % Mocy Przekształceń oni działania
Posłanego mogą przykasować. My jak będziemy się starać, dojdziemy do 95 %.
- 11.11 to jest 90 % mocy Posłanego, bo nie da się tego przekroczyć.
Dusza jest z Energii Jedynej i od urodzenia tę energię mamy. Moc Własna nie
jest za każdym razem inna, ciągle mówimy o waszej doskonałości energetycznej,
czyli o stanie harmonii. Jak jesteśmy doskonali to jeśli macie dostęp do następnych
poziomów mocy to nasza doskonałość podnosi te parametry.
W światłości działają nasi, my tylko otwieramy drogę do ich działania i nic nie
musimy wiedzieć. Tu nasze słowo ma znaczenie. Kiedy jesteśmy artefaktem, staliśmy
się kanałem dla boskiego serca. W tej energii są też inne istoty, nasi przyjaciele,
którzy będą pomagali nam w działaniach. Wszystko zależy od naszej mocy własnej,
od naszej harmonii. Tak naprawdę, wszystko zależy do tego jak jesteście doskonali.
Jak ktoś ma jeszcze negatywne myśli, ma jeszcze przed sobą kupę roboty do
wykonania. Nie można mieć negatywnych myśli, żadnych!
Co to znaczy harmonia duchowa i harmonia energetyczna.
Energetyczna jest jak leżę i mówię sobie: Kowalski, ja cię muszę pokochać i
pokochałem. Ale jak wychodziłem z domu i spotkałem Kowalskiego to nie wiadomo,
czemu, ale uderzenie jest energetyczne i się rozwalamy. A harmonia duchowa jest
wtedy jak Kowalski ciska klątwy, a my zachowaliśmy poziom energetyczny. Harmonia
Duchowa mówi, wprost, że jak nie spadniemy w harmonii poniżej 100 % żywi już
wam nic nie zrobią. Tamta strona będzie kombinować, uderzenie pójdzie, ale jak my
wejdziemy lekko w harmonię boską to spadek będzie, co najwyżej 110, 120 % i
totalnie nad życiem panujemy. Harmonia duchowa będzie wtedy, kiedy czystość
myśli, słów i czynów jest w was, nie tylko w modlitwie, ale też na widok Kowalskiego.
Ale nie mamy działać nie tylko tu, ale w modlitwie, bo wtedy wprowadzamy do
matrycy nowy zapis „olał Kowalskiego” on ma prawo żyć jak chce, my mu posyłamy
dobre myśli i kiedyś to wróci. Namaszczenie światłem, zablokowanie czakramów,
przyblokowanie matrycy jest b. ważne. Jak Oriin (znak) wisi, blokuje linie wymiarowe
i masę różnych rzeczy, blokuje działanie matrycy.
Trzeba iść szybko do przodu, jestem dobry dla wszystkich, ale dam się w konia
robić, bo rozum musi być cały czas włączony! Jak pracujemy nad własną
doskonałością inteligencje rosną. Przychodzi taki poziom, ze mamy wszystko gdzieś,
bo czemu się niepokoić. My tu siedzimy, a ksiądz powie: „o sekta” itp. Każdy swoje
wyobrażenie ma. Serce mam otwarte, ale w trąbę się zrobić nie dam. Bez coraz
wyższej doskonałości nie osiągniemy coraz wyższej harmonii, a od tego wszystko
zależy. Im intensywniej trenujesz, tym szybciej dojdziesz do najlepszych rezultatów.

Sprawdzać: sobie w 100 % to, co kiedykolwiek się osiągnie i wie gdzie jest.
Są 3 obszary waszego istnienia.
Harmonia energetyczna 100 % tu panujemy nad życiem, bo jak spadnie trochę,
pewne rzeczy zaistnieją, pewne nie wyjdą i wali się.
Harmonia duchowa. Mamy naszych po drugiej stronie, Miasto Orin, wszyscy co
ściągają informacje, ten cały świat, co istnieje poza „Kurnikiem”. To są dwa światy,
wspólne. Każdy ma swoją drogę. Jak się komu uda wejść w Noc to będzie cudownie.
- Jesteśmy światłem w ciemności, w zależności od tego, jak silne macie baterie,
jaśniej oświetlicie przestrzeń, w której tamci mają działać.
Tu, gdzie jest
światłość, działają nasi przyjaciele z Miasta Orin, tam gdzie jest nasz artefakt,
działa Ojciec przez te istoty. Rozkładamy ręce, otwieramy całą przestrzeń, w
człowieku rozświetlamy tak wyraźnie, że będą potrafili zrobić zabieg. Jak słabo
zadziałamy (bo się tłukło Kowalskiego) to oni tu zrobią, tam zrobią, ale nie całkiem.
Nasz dotyk też ma 3 poziomy.
Dotyk, jak otwieramy przestrzeń, ma i kilkanaście metrów. Lepiej dotknąć jest
szybciej, Dusza-Duch-Ciało.
Sprawdzić: jaka najmniejsza odległość jest wymagana, żeby to było jak
dotyk fizyczny i „nic co jest sprzeczne … „
Zatruwanie Duszy – to tak, jakby widzieć w krzywym zwierciadle iść w przeciwnym
kierunku. Jak ktoś nie pracuje nad sobą, ale żyje normalnie, stara się być
człowiekiem, Kowalskiego nie kopnie – on życiem zaświadcza, że jest istotą duchową,
wzrasta, chce się doskonalić.
Wzgórze Wzrostu Promienia – dostaliśmy Koronę.
Człowiek doskonały może mieć tylko 4 promienie. Powrócony może mieć 5,
Schodzący może mieć ich 6. Wy dostaliście prawo do 12 promieni. Od waszej Mocy
Własnej zależy czy już możecie ze wszystkich korzystać, czy nie. Już od chwili, kiedy
ta Korona Stwórcy była nam w Iglicy dana już mamy większy dostęp do działań
energetycznych
Sprawdzać: ile promieni mamy już zaliczonych. Ktoś ma 7, inny 9 tzn., że
wszystkie tamte są w pełni zaliczone i sprawdzić jaką promień
ma głębokość 1, 2 lub 3. Jak jest 3 tzn. jest zamykany i jest
przeskok do następnego.
Tam, gdzie jest promień zielony, mówi o autentycznym otwarciu serca. Jak
ktoś będzie to miał tzn. ma naprawdę otwarte serce, otwarte przestrzenie. Jak u
kogoś pojawi się Promień Fioletowy tzn. że jego Moc Przekształceń jest naprawdę
wielka. To jest bardzo ważne wydarzenie, to Moc Przemienienia. Na naszej drodze
do Miasta Orin itd. są stopnie. Ktoś zaliczył podstawówkę, ktoś gimnazjum itd.
Wiemy, że można skończyć studia, ale wiedza wyparuje z głowy i dziecko z

podstawówki nas załatwi. Jak ktoś tych zdobytych poziomów nie utrzyma, wraca do
podstawówki i tak się go postrzega.
Chrzest – można przyjąć gdzie indziej. Chrzci zawsze Jan, idzie bezpośrednio od
Jezusa. Przy namaszczeniu jest blokada czakramów i mamy z tamtej strony stałych
pomocników.
Chcę, mam i koniec i tak będzie, wszystko zależy od naszej wewnętrznej Mocy. Ja,
cokolwiek od paru lat robiłem, jak wychodziło 2 % że się uda, zaraz dociągałem do
100 % i guzik mnie obchodzi. Decyzja musi być, ja wiem, że tak będzie. Jak może
mnie złamać, jak ja chcę.
W harmonii kombinuję jak zrobić, żeby się udało. Astrolodzy, wróżbici mówili,
niemożliwe, nie będzie, a ja w swoim świecie wiedziałem, że będzie, a oni nie łapią
mechanizmu tego, co jest zapisane. Można wszystko zmienić. Kwestią czasu jest
osiągnięcie tego, co chcemy - wszystko się staje. Na Skali skuteczności warto
sprawdzić, jaka jest ogólnie nasza skuteczność działania. Nasza moc, w naszej
rzeczywistości jest pasmem tego wszystkiego. Ta ziemi, jest zarzewiem zmian, tutaj
tamci próbują wpływać na ludzi, aby zniszczyć ziemię. To co się teraz dzieje jest
straszne. To, co przekazuje czasami Góra jest dla mnie wstrząsające. Myślałem, że
zagrożenie nie jest aż tak poważne. Jak się zniszczy tę ziemię, nie będzie wyzwolenia.
Tu jest jedynie miejsce, gdzie człowiek będzie dysponował mocą i wyzwalał
inne cywilizacje. Nie jest już tak źle, ale walka przed nami jest ostra. Oprócz
kontrolowania społeczeństwa te siły chcą doprowadzić, aby ziemia uległa zniszczeniu.
Ogłupiają po to, aby doprowadzić środowisko do totalnej degradacji. To nie
mówienie o efekcie cieplarnianym tworzy iluzje, że wszystko będzie kolorowe. Może
nie być kolorowe. Nasze wysiłki będą szły tak, aby przez podniesienie świadomości,
walczyć z rzekomą walką z terroryzmem.
Kazali mi podać niuans polityczny. Jak były wybory w Stanach Busch i Gore.
Ten drugi miał piękne plany, przegrał. Nawoływał do ludzkich sumień, do otwarcia
serca itd. Busch – wojna w Iraku itd., itd.
Nasze plany - zawrzeć się w myślach innych ludzi, dopiero wtedy ta nowa
świadomość zacznie procentować. Po 2012 energetycznie będziemy przygotowani do
równowagi o tę nową, ludzką świadomość, to będzie ileś lat trwać. Oprócz naszego
szczęścia, walczymy o cywilizacje tego stulecia, bo może być źle, żartów nie ma. Tu
są takie osoby, które będą uczone kontaktów z siłami przyrody. Mają w przyszłości
wielką robotę do wykonania. Będą panować nad żywiołami. Przydadzą się wtedy,
kiedy będzie równoważenie klimatu. Od strony energetyki, od strony duchowej
będzie można dogadać się z tymi siłami, w jaki sposób to ujarzmiać. Na razie to
ciekawie nie wygląda. To będzie ta nasza wielka w przyszłości pomoc, ale dopiero w
przyszłości. Przygotowałem notatki odnośnie naszych zmian, to o co walczymy.
Po 2012 roku, 27 lat będzie trwała wojna o świadomość człowieka na tej
planecie, wojna z Siłami Ciemności. One zostaną wszystkie wyprowadzone. Od tej
chwili zajmie to nam tylko 40 lat. To, co w nas się teraz budzi będzie ogólnie zawarte
w każdym człowieku. Będzie takie ogólne przyspieszenie tego wszystkiego. Jest
sprzątanie, działamy. Z Duszą Planety będzie można się porozumieć. Siły Przyrody to
jest coś, co stoi między Duszą Planety, a nami. Nie mówimy o tej normalnej duszy,

bo z nią nie można się dogadać. W ciągu 200 lat będzie to możliwe. Nawozów nie
będzie w rolnictwie. To jest wszystko proste do wykonania, tylko my jeszcze nie
wiemy jak.
W ciągu kilkudziesięciu lat UFO-ludki będą między nami wycieczkowo krążyć.
Wojny energetyczne to jest sens naszego tutaj przybycia. Po to tu jesteśmy. Pokazać
musicie, że szczęście przy otwartym sercu można osiągnąć. Podniesienie
świadomości rodzaju ludzkiego jest w 100 % zależne od nas. 40 000 Powróconych
przyszło, którzy są rozrzuceni po całym świecie. Jednakże w związku z 2012 jest
tylko ta ekipa, tutaj i nie potrzeba było po prostu więcej. Częściej będziemy
tutaj uczestniczyć w likwidowaniu oprogramowań, tj. 70 %. Dusza Planety jest poza
naszym zasięgiem, oprócz tych osób, które z siłami przyrody będą działać. Pewne
osoby z tego grona będą w kontakcie z obcymi cywilizacjami. Otwarcie kanału
duchowego w Jasnej Płaszczyźnie będzie cały czas, dlatego takie zmiany zajdą.
W 10 % będziemy uczestniczyć w narodzeniu nowego człowieka. Są
przygotowane nowe genetycznie biologiczne typy ludzi. Helisy DNA też będą się w
nas odtwarzać, ale potrzebny odpowiedni poziom wibracji. Jedzenie
energetyzować, obowiązkowo kąpać się w Zdroju Życia. Zacząć i zechcieć. U
mnie to będzie, ten czas nastąpi za 4, 5 miesięcy, kiedy będę mógł powolutku
przebudowywać ciało. I to się wiąże z likwidacją wszystkich chorób. W ciągu
kilkunastu lat faktycznie wzrosną te kataklizmy - które się u nas dzieją- dwukrotnie.
Gdybyśmy my nie walczyli o podniesienie świadomości, wiecie, co by było? Machiny
mają takie, że szkoda słów. Powodzie, trzęsienia ziemi w Chinach tylko broń
energetyczna. Te kilkanaście lat sobie darujemy, to jest ta walka o podniesienie
świadomości. W ciągu 20 lat później będzie to powoli spadać do obecnego poziomu.
Jak uśniemy będzie źle. Jak nie uśniemy będzie dobrze. Jak w 2012 wprowadzimy
Jasną Płaszczyznę, zwyciężymy. Pod koniec stulecia efekt cieplarniany spadnie do
poziomu roku 70- tego. Świat będzie wtedy zamieszkiwać 20 mld ludzi. Rolnictwo
będzie zupełnie inne i będzie lepiej. Za 40 lat zacznie padać moloch paliwowy, za 70
lat zrównoważy się to z innymi źródłami energii. Za 50, 60 lat samochody będą
niszczyć atmosferę na poziomie lat 70-tych. Będzie 3 razy więcej ludzi, ileś razy
więcej samochodów, ale będą zupełnie inne technologie. Za 130 lat zazielenienie
będzie takie samo jak w 1900 roku. Ludzie będą sadzić drzewka, to będzie idea.
Równowaga energetyczna 130-140 lat Planety dorówna 1890 r, już wiemy, o co
walczymy. Szansa na te zmiany jest 50 %. Po 2012 roku, bo nas nie ubiją od razu to
poleci do góry.
Za 200 lat rządy zmienią się na, tyle, że człowiek będzie stanowił dobro
najwyższe. Głód i bieda znikną za 200 lat. Godne życie za 230 lat. Za 400 lat każdy
człowiek na tej planecie będzie szczęśliwy. Za 200 lat nowa medycyna zapanuje nad
wszystkimi chorobami. Odrastanie organów - za około 300 lat - w ludzkim DNA – a
to jest zablokowane. Jest dziewczyna, która totalnie widzi tamten świat i ten. Ma
kontakt z tamtymi lekarzami, rozmawia z tymi, którzy w okresie przedwojennymi i po
pracowali nad tym poprzez firmę Bayer i zostali wymordowani. Oni już wtedy
uruchomili człowieku odrastanie organów. Jak chcieli to podać, wszystkich
pomordowali. Np. : w ciągu 3 lat odcięta ręka będzie normalnej długości. Za 100 lat
nie będą się już ludzie rodzić z węzłami karmicznymi. A teraz program znieprawia
człowieka już od małego. Za 110 lat Europa stanie się jednym państwem, Rosja
dołączy za 50 lat później - ona zawsze w ogonie. To, co się teraz w Rosji dzieje to

głowa boli. Oni kombinują jak mogą, Siły demoniczne itd., żeby doprowadzić do
wojny, to jest szokujące, ale się nie uda, bo my jesteśmy. Macie być w życiu
szczęśliwi, ale dla Planety też jesteśmy. Za 180 lat powstanie 11 centrów
administracyjnych na świecie np.: Ameryka, Europa itd. Za 230 lat powstanie
pierwszy światowy rząd z siedzibą w Polsce! Niektórzy tutaj doczekają tego. Za 400
lat człowiek będzie świadomie żyć w materialnym i duchowym świecie. Za 200 lat
kosmos inny, będziemy się odwiedzać. W tym jeszcze stuleciu średnia IQ będzie 195.
U was to rośnie. Jak człowiek jest mądry - czyż nie działa efektywniej.
Za 150 lat średnia długość życia będzie 110 lat dla mężczyzn, 120 dla kobiet,
oznacza to, że Człowiek Karmiczny ma jeszcze pewne ograniczenia. To, co nam jest
dane, żeby wzrosnąć wiąże się z dostępem do energii. My przyszliśmy dla zadania,
dlatego to się tak dzieje. Konflikty zbrojne skończą się dopiero za 140 lat. Skoro Góra
kazała o tym wszystkim mówić, tzn., że jesteście na to przygotowani. Nie wiadomo,
co się później w nas obudzi. To w nas będzie rosło.
Sprawdzać na skalach objawienia, jakie są.
My jesteśmy tym punktem, w którym się wszystko zaczyna i w którym się może
skończyć. Jak my byśmy tu przegrali, to ta druga wygra, bo ścierają się teraz dwie
idee pojmowania rzeczywistości, to nie jest zło, ale inność.
Jan, PBZ tworzy przeciwwagę. On najukochańszy Syn oddał całą Moc, kiedy
zrozumiał pewne błędy. Przeciwwaga temu totalnemu podporządkowaniu siłom
ciemności. Nowe Prawo wprowadza podporządkowanie Światłości, bo nie ma innego
wyjścia. Odtworzyłem jedną rozmowę z Siłami Ciemności, żebyście
zrozumieli, o co w tym wszystkim chodzi:
„Jesteśmy dla ciebie złem w czystej postaci, jesteśmy tym co nienawidzisz i
przeklinasz, jesteśmy tym co wniwecz obracasz wysiłki wszystkich wątpiących Ojca
jesteśmy koroną ich słabości i zwątpienia, początkiem drogi pojmowania prawdy.
Stworzeni w Ojcu, stworzeni w tobie kładziemy kres iluzji tego świata, która słabość i
lenistwo wynosi ponad moc i pracę”.
A tu człowiek jest przyzwyczajony do lenistwa duchowego, a oni, siły
ciemności o swoje cały czas walczą, pracują niszcząc ludzi, podłączając. Pracują,
wysiłek jest potrzebny, rozumiecie? W życie trzeba wejść i pracować. Jesteście
szczęśliwi, ok., te wasze świeczki dadzą płomień.
„ jesteśmy słowem tych, co na innych zrzucają obowiązek pojmowania, czym jest
szala dobra i zła. Ciągle ta duchowa gnuśność tutaj nasza wychodzi. Czynem tych, co
w duchowym lenistwie zaprzeczają idei braterstwa i miłości. Myślą kosmiczną, która
w bałwochwalskiej gnuśności wywyższa się ponad pracujące nad sobą wytrwale
ludzkie serce. Stanowimy, więc podstawę wszelkich zmian, stanowimy zmianę, która
odsiewa prawych i nieprawych w aktywnym wyborze. Gdy świat przekroczy granicę
równowagi, gdy niecność uchwyci energetyczną przewagę to my, z woli Ojca
zawładniemy tym światem niszcząc wszystko, co wyraziło się ideą jego powstania
łącznie z Nim samym. I nastanie mrok, który wszystko pochłonie, który obracając się
przeciwko Stwórcy przez jego śmierć ukaże mu nową drogę bez prawa do wolnego
wyboru. Jesteśmy, więc siłą, która podpowiada wszechrzeczy, że wolny wybór jest

największym błędem w idei stworzenia. I mamy moc i mamy prawo i mamy chęci, by
zmieniać wszystko z góry do dołu i z dołu do góry, bo to, co na górze jest i na dole,
bo to, co robimy jest już zniesione. I Ogień Śmierci ten świat pochłonie. I twą ideę
tysiąckroć skrzywimy, a twoją pracę mrokiem spalimy”.
Uwaga, tu żarty się skończyły.
Nasze przybycie ma głębszy sens (od naszych) Biała Piramida jest w głębi, …
Ojciec tak bardzo kocha swoje dzieci, iż w danym im PWW pragnie by odnaleźli swoją
drogę i swoje szczęście nawet gdyby to oznaczało Jego kres. Dlatego Ojciec w swojej
miłości do nich ma złamane serce. Jeśli Multiwersum Lenariego zostanie wyzwolone i
Świat dla Odzyskanych wypełni się prawem, światłość zwycięży i serce od Ojca
podniesie.
Nasze przybycie tu ma wymiar kosmiczny. Teraz rozumiecie, czemu PBZ w tym
swoim najniższym swoim zejściu - bo są wyższe Jego obecności jest w mieście Oriin.
Jest wsparcie dla wszystkich, którzy zaczęli działać, tak naprawdę walczymy o siebie i
świat.
Z ciemnością będziecie mogli się kontaktować jak uruchomicie harmonię Boską
i będziecie mieć stałych pomocników, bo inaczej zetrze to was. To inna wibracja,
niszcząca dla was. Ktokolwiek z was uruchomi na stałe harmonię Boską będzie na
tyle doskonały, że sam będzie w tych obszarach pozostawał, ale to już jest
Mistycyzm.
- Światłość to są nasi po tamtej stronie, wszyscy od starych duchów z miasta Oriin po
Cherubinów po … Jana. Światło to kierowanie się na energie z Góry. Natomiast, jeśli
wchodzimy w Energie Boskie mamy kontakt tylko z Górą i to się zaczyna od artefaktu
i od Niego zależy, kogo przysyła do tych działań. Ludzie mają Wolny Wybór. Dlatego
mamy Moc Jedyną, Przeciwną, a złączywszy ją powstaje Moc Boska. Trzeba
w przyszłości uczyć inne cywilizacje, aby same zawalczyły o swoje szczęście. Od nas
zależy, jacy jesteśmy. Kiedy spotykamy Kowalskiego zamiast go opluwać za to, jaki
jest, mówimy ej Kowalski piłeś dziś? nie? - no to chodź. Jak będziemy po ciemnej
stronie, oni nas będą wspierać jak po naszej nasi nas będą wspierać, ale trzeba być
aktywnym. Dobro musi kochać, a nie udawać, musi popracować, a nie lenistwo,
jeszcze raz nie lenistwo! Aktywność twórcza, kreacja jest poprzez myśli. Jak
osiągniecie pewien poziom, wchodzenie w tamtą stronę, to będą objawienia
klarowne.
Jak można ulec objawieniom, jak one godzą w człowieka. (Nowa skala
zagrożenie/wsparcie).
Oni potrafią otworzyć kanał w człowieku, szokujące. Jedyną obroną jest „A co ja się
będę zastanawiać - mam czyste myśli, kocham Kowalskiego” – i wszystko znika. Jak
się pojawi zniechęcenie, sprawdzić się i oczyścić.
„Uczyńcie ze mnie Mistyka” – jak kogoś to kręci i chce działać w tamtych
wymiarach. W przyszłości 60 % naszych działań będzie związana z siłami przyrody.
Po to jesteśmy, by zmienić oblicze planety, to bez tego byłoby niemożliwe. Moc

istnienia jest wszędzie. Nasze wejścia w to, w 11.11 robi Góra, od nas to nie zależy.
Bóg to uruchamiają, Duch Święty, Matka Boska.
Możemy być przygotowani, a do końca życia mogą powiedzieć nie. Im większe jest
korzystanie z Mocy Istnienia, tym jesteśmy skuteczniejsi. Musimy nad sobą
pracować, żeby dojść do 10, moc jest tu bardzo ważna.
Dusza – jak Góra pozwoli – może się wcielić w ptaka, bardzo rzadki wypadek.
Zwierzęta wzmacniają się energetycznie, a Dusz w nich jest parę, 3, 4, 5 dusz.
Jak macie jakieś zwierzątka w domu to pomagacie. Zwierzę rodzi się ze swoją duszą.
Dusza ta, która wymaga wzmocnienia może być miesiąc i to wystarczy, a może być
całe życie. To jest takie wejście jak do jadłodajni. Te Dusze nie mają się gdzie
wcielić, mogą przetrwać. U mnie w małpce siedzą 4, a jedna jest Duszą mordercy i
się wzmacnia, bo inaczej byłby już po tamtej stronie.
- Jak wchodzimy do Zdroju Życia, oni to nazwali szyfrem istnienia. Genetyka
naszego ciała się zmienia i fizyczność też i możliwe jest dłuższe życie, ale to nie
spowalnia procesu starzenia się. Jak jesteśmy w Źródle Życia, odtwarzamy się,
cofamy czas. A proces starzenia cofnięty i znów leci, cofnięty i znów leci. Pewne
kryteria są potrzebne, żebyście mogli z tego skorzystać. Musimy mieć własną 21 poz.
żeby to w pełni działało. Pytać, kiedy zacząć? Jak już zaczniecie trzeba do Zdroju
Życia wchodzić 2-3 razy dziennie przez 2-3 tygodnie. Potem 1-2 razy przez 2-3
tygodnie, potem jeden raz dziennie do końca życia. Zdrojów Życia jest mnóstwo, one
są powiązane ze Źródłem Życia. Źródło Życia jest zawarte w łonie, tam gdzie powstał
Bóg, gdzie Duch Św. zrodził Boga. Na początku pokazywali mi Św. Graal, Graal z
niego się piło, a potem w wannę się przerodziło taką dużą i często jest tak, że albo
kipi, albo wodospad się robi. Zdrój Życia mamy też w mieście Oriin. Jak wchodzimy
do Iglicy, to też tam możemy sobie wskoczyć do Zdroju Życia i to tak wygląda, że
niby są skały, a nie ma, takie lekko przymglone, tam jest wodospad i tam się pływa.
Bycie tam, żeby odbudować się, regenerować to jedno, ale dojście do takiego
poziomu, żeby móc przebudowywać ciało i to się wiąże z długością życia, bo Zdrój
potrafi długość życia do 300 lat przedłużyć. To już jest kolejny poziom tego
przetwarzania energetyczno-duchowego. Człowiekowi karmicznemu nie będzie to
nigdy dostępne. Jak poumieramy, tak to się na nas skończy. Przyjdzie taki czas, kiedy
na nas będą patrzeć jak na jakichś mutantów. Będziemy mieć talizmany, które
pozwolą nam wejść w tamte obszary. Nie wszystkie talizmany będą mieć Duszę. Jest
strażnik talizmanów, pieczęci oni to tak nazywają. Najniższy talizman, który zawsze
działa wstawia was od razu do Iglicy. Nie ma już Kręgu Ognia, bo on jest w tym
zawarty. Nacisnąć talizman i poczekać chwilę. Głowica, Iglica są mieście Oriin, to jest
przejście. Jest Oaza Spokoju, niebywała do medytacji, tam jesteście odizolowani,
totalnie samotni. Jak na filmie widziałem w Jeruzalem te skały to Jezioro Radości – to
jest to samo. Jak wejdziecie do Oazy Spokoju, tam możecie się z Jezusem spotkać,
przyjdzie. Tam możecie dostać podpowiadacza wewnętrznego, wszystko się tam
kształtuje. Oaza Spokoju to wspaniale miejsce (mamy tylko powiedzieć do Oazy, do
Zdroju Życia i koniec. W Zdroju Życia macie się regenerować).
Jezioro Radości to jakby tam była grota i jezioro, za dnia dbacie o ciało
energ. nie tylko fizyczne. Ta, co dokładnie widzi opisywała jak np.: wygląda żywność

(bo ja to tak nie widzę, moje córki lepiej). Mięsa nie jadła w ogóle. Okazuje się, że to
mięso, co leży w chłodniach itd. ma w sobie tyle larw, glisty od cienkich do grubych,
to wszystko niefizyczne jest, a energetyczne. Stąd w człowieku te różne pasożyty.
U nas słowo jest jedno – pobłogosław Ojcze te dary – tylko się to zrobiło, ona
mówi: nie ma! była zaszokowana ! Ona opisywała stwory energetyczne np.
przyklejają się do autobusu, czy do auta i to potrafi przenikać i osłabiać ludzi. Matka
z nią przyjechała, bo nie wiedzieli, czy oddał ją na leczenie czy co. Jak ona zaczęła
wiedzą sypać to się w głowie nie mieści.
Ja, jak z modlitwy wychodzę to wiele rzeczy nie pamiętam, jak ze snu. Jest
Wrzeciono Czasu. Możemy prosić, żeby się dla nas otworzyło, wtedy przeskakuje
się w sceny z przeszłości, przyszłości, warto.
Jest miejsce zrodzenia Ducha Ludzkiego. Pokazali jak to leci. Byłem tam parę razy.
To jakby duchowy wulkan, jakby kula energii mknie i znika i wiadomo, że w tym
czasie zaczyna gdzieś swoje życie.
Modlitwo-medytacja ;
Dopóki my nie zrozumiemy, że to my jesteśmy pępkiem świata i to my mamy być
szczęśliwi, my jesteśmy początkiem wszystkich intencji, musimy zdać egzamin z
Prawa Duchowego. My jesteśmy podstawą.
- Na koniec działań dla zabezpieczenia mówimy „wypełniam Duchem Św.”.
- Wypełniamy się Światłem i schodzą Oni, Światłość. Jak Oni działają to np.: energię
komórkową ustalają prawidłowo.
- Jak jest ostatni artefakt to nasza moc rośnie w Mocy Istnienia.
- Od kiedy został wprowadzony artefakt liczy się słowo, nie musimy wiedzieć co i jak.
Oni schodzą i działają.
- Zaufanie – my, Oni, nic więcej, wszystko działa w tle.
- Światłość tor komunikacyjny, chłopcy działają. To jest poruszanie mocy istnienia
przez naszego Ojca.
- Kanał do DŚw. i Artefakt do mocy istnienia.
- Jesteśmy strumieniu, jesteśmy podłączeni pod przestrzenie, to tak jakbyśmy tam
byli i jak odsłuchujemy, to gdzie nas nie było, to jest tak samo jakbyśmy byli !

Modlitwa 13.09.2008
Powoli będziemy się zatapiać w modlitwie. Energie schodzą, rosną. Przynoszą
Księgi Zwierzeń. 29 osób tak nad sobą pracują, że będą mogły dzisiaj wpisać w nie
swoje życzenia, cele życiowe. Jak się nad sobą pracuje, to w tych księgach można
więcej rzeczy wpisać i to się stanie, kwestia czasu, ale również waszej mocy. 51%
energii płynie od was. Kiedy macie większą moc, więcej nici – Oni mogą więcej
zdziałać. Przyszli z papierami, możecie podpisywać. Zapadamy się w sobie. Jak
zaczynam ziewać tzn. że energia leci i jest dobrze. Powoli się wszystko wymazuje, a
Wy stajecie się wspomnieniem. Tworzą się bloki, zapisy – coś, czego nie rozumiem.
Pokazują korytarz, który jest w Świątyni Serca, nie musimy, więc po schodach iść,
wszyscy zostali „podkręceni”. Po lewej stronie Wieczernik, następne drzwi są całe
ciemne. Trzecie drzwi – Jezioro Radości, a ostatnie drzwi na wprost wejścia to jest
Oaza Spokoju. Jakaś osoba energicznie nawołuje wszystkich, żeby weszli do Oazy
Spokoju. Za tymi przezroczystymi drzwiami mieszka Moc. W tej mocy powstał obraz
Matki Boskiej – symbol Ducha Świętego. Matka Boska rozkłada ręce zapraszając nas
do Oazy Spokoju. Z Mocy poszła tam - do tego miejsca – energia, jakby światełko na
to miejsce promieniowało.
Już jest Oaza Spokoju. Są tu duże grube kamienie, pół metra wysokości, tak
jakby ktoś je zawlókł – i na nich się czasami siedzi. J teraz na jeden z tych kamieni
pada światełko, pokazują na książkę, która się otwiera. Są jakieś sceny, jakiś zapis po
lewej stronie. Można podejść i w tek książce wyczytać coś, co tyczy się Waszej istoty.
Mówią mi: ty też idź i czytaj. I tu jest nie tylko przeszłość. Co tam jest? Czy
chcę, czy mi się wydaje, że chcę. Książka jest i otwarta i zamknięta. Okazuje się, że
intencje mogą być pomieszane, choć pychy już nie ma. Mówią, że intencje się
odczytuje, sprawdza się. W książce obrazy się zmieniają w zależności od intencji,
tworzy się inna rzeczywistość. Żebyśmy się nie zniżali do intencji czysto
energetycznych, mimo, że nam to zapewnia szczęście, spokój, współistnienie z
innymi ludźmi. Wiąże się to z przemianą Ducha i czystości Duszy. Róbmy tylko to, co
jest przydatne dla całości, dla jedności. Jeżeli ktoś wychodzi przynajmniej z intencji
przemiany, to ma Moc w budowaniu kanału, przez który Oni mogą przechodzić.
Przydatność Bogu jest tylko w tej czystej intencji i przydatność Siłom Wyższym.
Żebyśmy, świadomie żyjąc, mając intencje rozwoju, przydatności duchowej, służyli
ziemi, która bardzo potrzebuje naszej świadomości.
Są jakieś Istoty Ziemi, które nie mają moralności boskiej. Jak my mamy już
opanowane współistnienie z siłami przeciwnymi w kosmosie, nie zdajemy sobie
sprawy z tego, że są jakieś Istoty, które mają nam przerwać rozwój. I tu skierowanie
do mnie, żebym się mocniej tym zainteresował, że mi już to mówili. ……pokazali
ciemną postać, która wzięła tę księgę i wyraźnie widać taki ból, jakbym był bezsilny,
bym chciał, żeby ta księga wróciła, a ta postać nie zwraca na to uwagi. Odzywają się
przyszłe Istoty żywiołów. Każdy żywioł ma swoją częstotliwość i jest podpowiedź,
żeby wchodzić w częstotliwość konkretnych żywiołów.
Żebyśmy znaleźli się w środku tajfunu, a w środku będzie spokój, te żywioły
wokół nas zapewniają współistnienie z Istotami Ziemi, Kosmosu. Łączyć nie dzielić,
zrozumieć stronę ciemności, być wielką wolą Boga, ćwiczyć światłem światłości.
Takie jest wezwanie.
Mówią, że są w stanie pomóc nam energetycznie, tak się bardzo umocnić,
żeby uaktywnić wszystkie nasze punkty mocy i stworzyć taki energioobieg, jakby

krwioobieg. Jest serdeczna prośba o współpracę z nimi, świadomą. Są zapisy
duchowe, duszebne i w ciele fizycznym. Duch ma swoje cele , wyrażane przez Duszę,
ale ciało w tej rzeczywistości może obrać inną drogę, zupełnie przeciwną intencjom
Ducha i wtedy zaczyna się wewnętrzna męka. W tej książce odczytamy, czego tak
naprawdę chce Duch, Dusza i My. Mogą być rozbieżności w intencjach. Wtedy
uruchamiamy to, po co tu jesteśmy. Chodzi o czystość intencji. Dotrzeć do pierwocin
intencji.
Położyli drugą Księgę. Abyśmy pamiętali o łączeniu się z sercem Planety.
Wszystkie bogactwa tej Planety, nawet materialne zostaną przed nami odkryte w
momencie jak będzie szczerość intencji współdziałania z Planetą. Jest pokłon w
stronę tych, którzy już pracują z siłami natury. Pokazują wszystkie żywioły, żebyśmy
pamiętali, że możemy się uchronić przed wszystkimi żywiołami i że możemy mieć
bardzo duże wsparcie. Pokazują jak zapewnić równowagę. Wlecieć do wulkanu – to
może być symbol serca Ziemi – to są czerwone energie, pozwolić tym energiom się
ustawić.
Stajemy się takim olbrzymim pomostem, między sercem Ziemi, a prawdziwą
świadomością, samą istotą istnienia. Bo co na Górze to i na dole.
32 czakramy są połączone z Piramidą, z Oriinem Zachabiego. Tam na
jednej ze ścian wszystkie te czakramy są połączone. Ziemia kontaktuje się z tamtymi
przez przemiany. Z poziomu Piramidy będzie można wpływać na to, co się będzie
działo w ziemi.
Kolejna księga się otwiera i cały czas lecą kartki. Zamknęła się. Była to Księga
Początek Działania. Pojawiła się kobieta. Jak jest przy Księdze ma czarne włosy,
jak odchodzi, ma blond włosy. I to jest tak, jak inspiracje są czyste – to ona przy
księdze ma jasne włosy, jak nie są czyste – to jej włosy są ciemne. Teraz jest Krzyk
Orła. Ciężki, wielki, silnie drapieżny ptak. Mamy intencje, ale one wymagają
inspiracji. Chcesz to musisz jeszcze wiedzieć jak. Orzeł podpowiada: zaczęło się
właściwe działanie. Potęga tego Orła świadczy, że robicie coś dobrze, albo nie.
Pokazane Sokole Oko, jakbyśmy robili tarczę, a w środku niej to oko. Jak jest czysta
intencja i właściwe inspiracje, my o tym nie wiemy, ale jak zaczyna się wielkie
energetyczne powstanie nowego i Orzeł to symbolizuje.
Michał Anioł mówi: ostrożność, uwaga, ochrona, chodzi o ostrzeżenie.
Zaczynamy widzieć jak trzeba działać, to znaczy to Sokole Oko na środku czoła,
oznacza moc zmian. Teraz wszystko kasują, to tak jakbyśmy zrozumieli pewne
rzeczy. Intencje, inspiracje uruchamiają potężną moc zmian. Wiemy już też, że mamy
– jak nie możemy się rozeznać, bo nie trzeba – wskakiwać w Serce Planety, w jej
przestrzenie, by nas po prostu tam ustawiali.
Wychodzimy z Oazy Wzrostu. Talizmany się pokazują. Talizmany które
dostaniemy są połączone ze Strażnikiem Talizmanów. Nie wszystkie mają Duszę.
Jest pakiet talizmanów – chwytacie i już jesteście.
Moc stoi, ta wielka siła i kieruje nas tu, naprzód, Jest tak, jakbyśmy się
rozdzielili i szli do różnych drzwi i tak jakby jedno światło powstało. My
przyzwyczailiśmy się szukać tych miejsc na zewnątrz, a one są w nas – przestrzenie
duchowe są w nas. Ciekawe to było rozeznanie. Otworzyli drzwi tam, gdzie jest
Jezioro Radości. Tak jak kiedyś grupa wchodziła do wody, a ja nie umiałem tam
wejść, tak dzisiaj wielu nie potrafi wejść. A mocy zmian nie uruchomicie, jak nie
będziecie w życiu szczęśliwi, jak nie będzie radości. Intencje, mówili. Inspiracje,
mówili i teraz tak, jakby Dusze za Was ściągają ubrania i wchodzą do wody, badają

wodę czy jest ciepła i wszyscy są już rozebrani. Pozwolić sobie prowadzić się
własnemu sercu, własnemu Duchowi, zobaczyć jak powinno wyglądać, wyłączyć
logikę i zobaczyć, co nasz Duch przez waszą Duszę tak naprawdę chce teraz robić i
on nam podpowie, zainspiruje nas. Intencje mamy czyste. Popatrzmy jak się cieszyć,
co sprawia nam radość. Musimy to odczuć, będą podpowiedzi.
Ania: Dusza podpowie, wskaże. Duch drogę namierzy, Moc poprowadzi, tak się
działa jak się wierzy.
Podpowiadają mi żebyście to czuli i żeby w jedną ze skal to zadanie
wkomponować, by to był nasz wspólny wkład do tego, z czym cały czas się pracuje.
Podpowiadają, żeby już z wody wychodzić. Wypada ta czara z korytarza widzę,
że główny nurt nie kieruje się do Wieczernika – jeszcze gdzie indziej podąża. To tak
jakby to wypływało poza miasto Oriin, jakby były przestrzenie, też duchowe, ale nie z
miastem Oriin związane. Tak jakby ten strumień nasz, te energie szły zupełnie gdzie
indziej. Idzie to w dół, ale nie chodzi o Planetę - a może i troszeczkę. Jest taka wielka
Istota, mędrzec, który siedzi przy stoliku, pisze, tak jakby czekał, nie zwraca na nas
uwagi i ten strumień wchodzi jakby w tego mędrca i jego oczyma patrzy na całość.
Kim on jest nie wiem. On pisze, że każdy ma to, po co tu przyszedł i to ma mu
dostarczyć najwięcej radości. Trzeba być szczerym wobec siebie i swojej Duszy. Oni
nie mogą podpowiadać, bo próba nie będzie zaliczona . Odpowiedzą na wszystko, o
co się pytacie. Jakby podpowiedzieli, człowiek nie rozwinie w sobie energii, nie zaliczy
próby, czegoś nie uruchomi. Jak zadajemy właściwie pytania tzn. że to uruchamiamy.
Mędrzec się odwrócił i patrzy na nas, jakby chciał powiedzieć, żeby być uważnym na
próby, bo one będą, ale my coraz bardziej będziemy ich świadomi, załapiecie to,
kiedy będą próby, jakie, kiedy i co i jak. Wy się do tego przygotowujecie. Znowu się
wycofuje wszystko do tego korytarza w Świątyni Serca.
Po schodach schodzimy w dół. Idzie się tędy na miasto. Jest prawie
opustoszałe, ale już się pojawili, a my idziemy jak w pochodzie 1-szo majowym, Oni
witają nas i cieszą się, że jesteśmy. Idziemy naprzód do jakiegoś celu, jakby były
takie łukowate, ogrodowe przejścia, okwiecone. Jest fontanna z wodą, coś w niej
pływa, ktoś coś wrzuca do niej. Niektórzy z nas siadają i jakby był przewodnik i on
opowie następną historię. Ktoś wszedł do połowy do wody i szuka w niej czegoś. O!
wyciągnął pieniążek. Jakby ktoś, kiedyś wrzucił go na szczęście, na powrót. Wkłada
ręce i wyciąga więcej pieniędzy. Rzuca to jak na wiatr: ma, a nie potrzebuje. Ładnie
to pokazali. Złoto tam jest, a on stanął na murku tej fontanny i patrzy w górę, a z
góry tak jakby promień słońca spalał wszystko co tylko może iść, jakby wybuch na
słońcu i to co tutaj przyleciało i cały czas wali w niego ostro, a on taki radosny
patrzy. To jest taka podpowiedź, że największe bogactwo płynie stamtąd, tam jest
moc, a to, co jest w fontannie, to tylko z tego przychodzi. Cała postać tej osoby
znika, rozpuszcza się, staje się światłem, Wszystko się tutaj roztapia. Jak człowiek
uzyska tę moc, zjednoczy się z tym wszystkim, to bogactwo jest tylko jednym
malutkim elementem tego wszystkiego co jest do spełnienia potrzebne, należy tylko
sobie zażyczyć. Dopowiedzieli, że o to chodzi. Znów przyszli z tymi kartkami z Księgi
Zwierzeń.
Wy sobie dzisiaj zażyczycie, że kasa ma być, bo to jest potrzebne. To nie jest
brak pokory. Wy jesteście ludźmi, macie być szczęśliwi, a do tego potrzebne są
finanse na nowe siedlisko, na to, na tamto, bo wy będziecie tu wzrastać i

promieniować. Tu stworzycie cudowne miejsce, swoją przestrzeń życiową, dzięki
czemu będziecie się kontaktować z górą i będziecie przez to szczęśliwi naprawdę i to
jest właściwe.
Bogactwo może być również skierowane w przyszłości – mówię o mistycyzmie
– na pomaganie innym. Wykorzystacie to do zmiany tej rzeczywistości. Energetycznie
musimy zapewnić sobie tu obfitość. Zmieniamy wszystko tak, jak Góra sobie zażyczy.
I to nas podkręca, bo tak jest wtedy cudownie. Jak określiliśmy sobie cel, prośbę –
żeby sprawdzić z jakiego poziomu są intencje, z im wyższej półki, tym lepiej będą
zaspokojone nasze potrzeby. O to chodzi, żeby otwierać serce, kierować się na
światło, a cała reszta obfitością sama przyjdzie. Skoro 29 osób tutaj może podpisać
papier na kasę, tzn. że Góra w nich to dostrzegła. Podpisujcie, bo zachęcają do
podpisania. Bo tak ma być.
Klapnięta Wielka księga, a teraz znowu otworzyli, tak jakby to, co chcemy, już
tutaj było zapisane. Położyli tę księgę na stole. 2 osoby są zachęcane do odczytania.
Ta księga ma ciemniejszą stronę i jaśniejszą. Jaśniejszą ma odczytać jakiś mężczyzna
po mojej lewej stronie, ciemniejszą ten naprzeciwko. Stanęła postać za tym tu
przede mną i coś czyści i nakłada mu na głowę. Natomiast ta jaśniejsza część z
książki wpływa do mężczyzny po lewej stronie tam gdzie tych dwóch siedzi, tak jakby
Było przez nich rozumiane. Pokazali Jezusa, który ma rozłożone ręce, a więc to się z
czymś poważniejszym wiąże. Ciemna rzecz to jest na pewno forma tego wszystkiego
co nadchodzi, co chce to zniszczyć . To jest tak, jakby za miastem Oriin istniała
ciemna przestrzeń, która by chciała to wszystko pochłonąć. Natomiast to, co jest
jasne, tu przez nich, tych dwóch z rąk Jezusa schodzi i promieniuje, jakby 2
rzeczywistości. To z jego rąk idzie i zmienia, tworzy coraz więcej nowego, a to z tyłu
ciemne stara się pochłonąć z tego nowego, tworzonego, jak najwięcej. Teraz Jezus
się odwrócił, ręce ma w tamtą stronę wysunięte i zaczął powoli znikać. Nie zatrzymał
tego, co tam jest. Czemu? Bo tu przestał doglądać i patrzeć na to, co się działo. My
mamy więcej uwagi poświęcać na zmiany w nas, na to by być filarem tego światła
niż się na razie zastanawiać nad tym, co tamci robią. Moc musi być w nas, wtedy
zaczyna promieniować serce. Teraz Jezus zaczął się cały obracać i kula światła
powstała. I wiecie co? Z tej kuli światła poszły same talizmany. Cały czas to się kręci
i wypadają na was. To są przepustki na wejście do tego, co z tej siły płynie. Teraz
pokazują wodospad, gdzie jest Zdrój Życia i to tak lunęło i ta woda zamiast wniknąć
we mnie, jakby popłynęła do nas i przed nami się zatrzymała i zamarła. Rękę można
w to włożyć, ale nic nie czuję. Czemu to zamarło? Tak jakby czegoś brakowało, jakby
czekało na uaktywnienie. Teraz ktoś przyszedł i majstruje coś przy nas i przy tym,
tak jakby to mieli uruchomić. To zaczyna znikać tak, jakby się cofało. Teraz pokazują
coś na kształt wielkiego jacuzzi. Tam ktoś siedzi. Pierwsze osoby tutaj wchodzą do
tego jacuzzi, płyną i płyną gdzieś jakby na dół oceanu, ale to tak, jakby tam nie było
wody, jakby to było przejście do innego świata. Pokazują, że leżą w takich jakby
sarkofagach, ale to jest uniwersalny kod, uniwersalny wzór, tak, jakby tu był zapis
energetyczny każdego z nas – i to zapis doskonały. I znowu pokazują kąpiel w Zdroju
Życia. To chyba chodzi o taka podpowiedź, że jak się tutaj wchodzi, to cały czas jest
ta przebudowa, czyli nasze wzorce energetyczne – jak mówią – fizyczne i inne są po
prostu w tym jednym miejscu i stamtąd to czerpiemy. Oni ten proces nazywają
odtwarzaniem. I teraz postać z dołu z sarkofagu powstała, ale nie wyszła z tego
wzorca energetycznego. Ten jego kostium energetyczny, ta jego doskonałość jest w
nim. Stoi i patrzy, a to jest jeden z was. Jest taki hermafrodytyczny, zwiewny,

delikatny, szczuplejszy, jest jakby UFO, jakby totalnie kochający, jakby z innego
świata, patrzy na mnie i już nie postrzega mnie tak jak dawniej. Ta Istota jak
przyszły te wzorce się zmieniła i się rozpuszcza. Czyli to się wiąże ze zmianą
postrzegania świata. To całe odtwarzanie, kąpiel w Zdroju Życia zmienia duchowo,
duszebnie, fizyczno-energetycznie.
Mówią, że wizji już nie będzie, zamknęli ręce, mówią, że to koniec. Wasze
Dusze już wstają, zadowolone. Medalików jak u Cyganów, aż dzwoni. Wstają i śmieją
się.
Czyli to, co dzisiaj było, to znaczy, że mamy wycofać nasze myślenie i pozwolić
się wypowiedzieć Duchowi, własnemu Duchowi, żeby wypowiedział, co i jak.
Sprawdzić intencje – 3 poziomy i już będziecie wiedzieć, co i jak. To warte, bo jak się
okaże, że nie są do końca te najwyższe! Cała obfitość – powiedzieli – przyjdzie od
Boskiego Światła. Jak ktoś chce być bogaty i chciałby do tego duchowość
wykorzystać, w ogóle tego nie osiągnie.
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Ludzie nie bardzo wiedzą, co to jest ludzka energetyka. Połowa z osób
modlitwę traktuje jako zabawę energetyczną. Nie trzeba tam chodzić, żeby sobie
pomachać rękami. To już macie i to działa. Jednakże działa wtedy, jak jesteście w
harmonii energetycznej, dlatego dzisiaj zaczniemy od początku - żeby zdać sobie
sprawę.
Teraz, jak wam się tworzy moc, w tę moc wchodzi też Moc Istnienia, to jest
coś, z czego wszystko się wykluwa. Duch Św. w zależności od wielkości parametrów,
potraficie też już uzdrawiać. Ostatnio ta poprzeczka sięgnęła Góry, bo to wychodzi
10.8, 10.9 i to jest szczyt wszystkiego co ktokolwiek jakimikolwiek siłami jest w
stanie to osiągnąć. Do 11.1 wynikać już będzie z waszej doskonałości. Cokolwiek,
kiedykolwiek robicie wymaga waszej harmonii energetycznej. Wszystko jest
energetyką, a do ludzi to nie dociera.
Pokochanie to nie jest tylko słowo, to jest określony poziom wibracji.
Wyobraźcie sobie, że są takie światy, gdzie taką samą energię uruchamiają w inny
sposób. Chodzi o to, byście w tym układzie psychicznym zjednoczyli się sami ze sobą.
Odrzucamy teraz modły i przyjrzyjcie się tej energetyce, czyli powtórka z rozrywki.
Jak jest świadomość, umysł, pod umysłem myślenie, pod świadomością ciało
energetyczne tu jest pole energetyczne - jak jest 100 % harmonii cały czas tj.
minimum, to przepływ harmonii jest swobodny. Dlatego Jogananda 20 lat w dziupli
pod ziemią siedział i inni, żeby wypracować w sobie harmonię energetyczną, a
wiadomo jak te siły działają, żeby im się to nie udało. Jak jest harmonia
energetyczna, jest połączenie Duszy w tym wymiarze, czyli umysł ze świadomością
działa. Czyli nici, co podpowiadają jak wygląda ta rzeczywistość jednocześnie łączą
się z umysłem, umysł tutaj styka się z myśleniem i nagle się wie rozwiązania na
poziomie Duszy. Uwaga Duch jest u góry. Wejdźcie w harmonię boską, żeby
utrzymać, co najmniej poziom harmonii duchowej, by włączyć się do rozgrywki
ducha, bo tylko Duch ma wejście do najwyższych wymiarów. Tylko poprzez Ducha
możecie wniknąć do obszarów, gdzie jest Stwórca, Bóg i cała reszta. Inaczej to jest
niemożliwe. Możecie tylko ściągać niektóre informacje, ale nie doświadczycie stanów i
nie zapiszecie w sobie określonego wzorca energetycznego. Zauważcie, że jak się
czegoś doświadcza, to łatwo się w to wpada i człowiek pozostając w tym stanie nagle
pojmuje. To, o czym mówią, dotyczy tylko i wyłącznie waszej jedności z własną
mocą, z własnym Duchem i tak naprawdę to jest dopiero początek za wami, a wy,
niektórzy, nie możecie nawet utrzymać harmonii energetycznej. Żeby to osiągnąć
trzeba zaliczyć od pokochania siebie po miłosierdzie. To jest podstawa, bez tego
kompletnie nic nie zrobicie.
Pamiętajcie, człowiek tutaj jest pod obstrzałem sił ciemności. To jest
naprawdę bardzo poważna sprawa. Ciało z Energii Jedynej i Przeciwnej zostaje
wycofane, przychodzi ciało z Energii Zupełnej, a po jakimś czasie wraca znów ciało z
Energii Jedynej w tym samym poziomie. Jest to bardzo ważna rzecz, dlatego, że
przed tymi podstawowymi atakami jesteście chronieni, przed siłami demonicznymi,
kapturowymi. Przyjdzie siła demoniczna, kapturowiec i nie może w was wejść i
odchodzi. Pozostają im ataki przez innych ludzi. O tym pamiętajcie. Nie mogą już do
was inaczej wejść. Coś będzie jeszcze dla was przygotowanego, ale nie wiem jak.

Atak przez innych ludzi, przez linie wymiarowe jest tylko ze względu na słabości
człowieka.
Jak wy jesteście energetycznie ustawieni zapominacie o wszystkim. A ludzie
się mnie pytają, a czemu on jest taki, a czemu on tak zrobił? Nie ma to żadnego
znaczenia. Patrzeć trzeba na siebie i co najważniejsze, nie dużo trzeba zrobić.
Wejdźcie w harmonię względną o to wystarczy, by nikt nie mógł nas załatwić.
Oczywiście, jak ten poziom będzie wyższy, to jest lepiej. I tak przychodzicie do domu,
Boże chałupa mi się pali, partner odszedł, bank mnie okradł i wtedy poziom harmonii
może spaść niżej energetycznie, czyli będzie nie 100 % , a 90 % i już idą ! Więc
modlitwa i jeszcze raz modlitwa i co bardzo ważne rozpamiętywanie wczorajszego
dnia. Konsekwencja raz jeszcze! To wcale nie jest trudne osiągnięcie podstawowego
poziomu energetycznego. Wystarczy trochę popracować. Jakbyście się odczytali na
skalach, to ze wstydu byście dalej nie odczytywali. Możecie poziom energetyczny w
najgorszym wypadku przerobić w ciągu 4 tygodni. Życie leci, nici działają, tu w tej
rzeczywistości robicie wszystko. Wycieczki po tamtym świecie to i tamto, a harmonii
energetycznej brak. To jest podstawa! Dzisiaj powiem dokładnie, co zrobić by zostać
Posłanym, od A do Z tak, byście nie mieli wątpliwości, że to jest możliwe. Czy do
tego dojdziecie, nie wiadomo. Nie każdemu to jest pisane. Wystarczy harmonia
energetyczna i duchowa, by być tym filarem.
Muszę przypomnieć, co tak naprawdę nas na ten świat sprowadziło. Nie jest
za dobrze. Ten świat jest tak skonstruowany w tej chwili, że naprawdę starają się
zrobić wszystko, żeby uwalić świadomość całego gatunku. Jeśli to zrobią, to nasze
oczko naszych możliwości ma około 40 lat. Jeśli w tym czasie uwalą ludzką
świadomość, wszystko przepadnie. Ziemi jest 9 rodzajów, 9 rzeczywistości jakby
w takiej jednej duchowej przestrzeni. W jednej z tych rzeczywistości walkę
przegraliśmy. Żartów nie ma. Może ktoś powiedzieć: a co mnie ta walka obchodzi?
Otóż, jeśli przegramy tę walkę, wszyscy pójdziecie do piekła. Wiecie czym jest
piekło? To jest inny porządek rzeczy. W czasie II wojny człowiek z człowiekiem
kierowany przez Siły Demoniczne się ścierał. Naród niemiecki przez Hitlera i jego
ekipę był kontrolowany z poziomu świadomości - Mag. Po to Strażnik Ciemności
wchodzi w ciało człowieka, żeby go z niego wyrugować, przejąć kontrolę, wtedy
wpływa na 50-70 tys. Ludzi. Wystarczy uchwycić taką klikę, innych podporządkować
w tych strukturach i opanowują wszystko. Naszym obowiązkiem jest zrobić to samo,
ale nas jest garstka.
My mamy większą moc, dużo większą. Przez te ciała z energii zupełnej, które
są na poziomie 23, 24, każdy z was może wpływać na świadomość do kilkuset tys.
ludzi w ekstremalnych warunkach. Teraz wyobraźcie sobie: co z wami jest. Macie
moc, bo została wam dana, a wyłamiecie się, co będzie, czy się uda? itd. Albo taki
pokościelny z Koszalina. Tu to wszystko pojmuje, a do kościoła wali i szerzy to dalej.
Nie chodzi o świątynię, tylko o autentyczne papiestwo. A wiecie, że kościół pada i
kombinują, żeby z papieża zrobić Boga, ikonę taką, żeby podzielić w pseudo
sakramencie ludzi, żeby wierząc w papieża odcięli się od Boga i żeby przez tę ikonę
złączyli się z kościołem.
Wyobraźcie sobie, jak on ustawia w tej chwili kilkadziesiąt tys. ludzi. My tu
mamy dźwignąć ten świat. A nie jest wesoło. Żebyście zrozumieli, o co w tym
wszystkim chodzi, nim przejdziemy do powtórki z energetyki, którą przypomnę, a wy
będziecie mieć nagrane, nie będziecie mieć złudzeń, co do tego, że wielu się nie
modli. Bo staranie się jest OK., ale trzeba to fachowo robić i modlitwą jest tylko

rozpamiętywanie wczorajszego dnia, a że przy okazji doświadczacie różnych innych
rzeczy tą swoją drogą.
Bóg, jak stworzył świat, to dał Wolny Wybór - nawet do kasowania Wolnego
Wyboru. Siła Boska, ten wielki cenzor, w tym najniższym zejściu trochę się zmienił Pan Przeciwieństw, tj. jeden z 12 Arlonów. Siły Lucyferyczne działają wśród
Stwórców, a Stwórców jest jak mrówek, natomiast Szatan działa w obszarach
cywilizacyjnych. Szatan przeszedł na stronę ciemności. Część Boga (to jest jakby
oddzielna istota) tam przeszła i jest strażnikiem tzw. ludzi pierwotnych. Wyobraźcie
sobie jak Ducha Ludzkiego się stwarzało w Ciszy, czyli tam gdzie ta cała idea była
zawarta, z której później Stwórcy korzystali. Stwórca nie stwarza Ducha
Ludzkiego, on się bawi klockami, Duch Ludzki ma swój pierwowzór. Wyobraźcie
sobie: Szatan ma tego Człowieka Pierwotnego w sobie, taka karta przetargowa i jak
zwyciężą nasi, to on powie, że go strzegł, jak zwycięży tamta strona - wykasuje to.
Bez dotarcia do tego pierwotnego wzorca nie jest możliwe w przyszłości
odtwarzanie nóg, rąk itd. Komórki macierzyste rozrastają się. Nie wszyscy wiedzą o
tym, że w obozach koncentracyjnych, kiedy robili doświadczenia na ludziach wykryli
sposób, co robić z medycznego punktu widzenia, żeby wszystko w człowieku
odrastało. Pracowali nad takimi przyspieszaczami, żeby ręka odrosła w ciągu 3 lat.
Firma Bayer to robiła. Są ludzie, którzy kontaktują się z duchami tych osób. Z obawy,
że ta wiedza pójdzie w świat, wszystkich ich wymordowali. Są tajne laboratoria, gdzie
ludzie działają, ale nie jest to człowiekowi ogólnie dostępne. Innymi słowy trzymają
człowieka w rozpadzie biologicznym, fizycznym.
Biologicznie modyfikowana żywność – wyobraźcie sobie – ma tylko
Energię Przeciwną. Nie ma nic Energii Jedynej. To jest śmierć energetyczna.
Jak dodajemy Energię Boską to od razu ożywiamy to wszystko. Niektóre osoby będą
odprowadzać takie larwalne istoty, które siedzą w powłokach ziemi, jak robaki w
jabłku. To one między innymi zarażają wszystko to, co jemy. Dlatego te pasożyty się
w nas gromadzą. Więc jest tak ważne oczyszczanie w Zdroju Życia, żeby to
skasować.
Tak jak kolega powiedział jemu pokazano, kiedy był w różnych stanach, że tak
zwana Pierwotna Energia, która w nas tkwi jest bardzo fizyczna, jest też zarażona
i trzeba ją stale wyczyszczać. Przez te stworki i inne energetyczne powiązania ta
energia jest dosłownie w ciągu dnia przykasowywana. To jest tak, jakbyście
uzdrawiali się, a przeciwdziałanie jest cały czas silne i jak nie zrobicie tego, na drugi
dzień nie ma zamknięcia, uzdrawiania, bo to jest skasowane. Po to jest Zdrój Życia,
bo trzeba dbać o ciało energetyczne. Jest uzdrawianie – ostatnio to przyszło –
duchowe, świadomości i ciała fizycznego. Tak samo z harmonią. My działamy z
poziomu duchowego, bo, po co nam 20 lat w dziupli siedzieć, a gdzie TV i piwo?
Harmonia jest też w ciele fizycznym. Jak my idziemy do ciała duchowego to
ona uspokaja ciało energetyczne, ale fizyczne w swojej pierwotnej, komórkowej
strukturze ciągle drga. Można na to wpłynąć. Tu, na czole są dwa punkty: 6-sty
czakram i …(?) czakra, taka mała między brwiami. Wystarczy dotknąć te dwa punkty
i jak już macie w sobie harmonię. Wprowadzić ją i powolutku ciało fizyczne zaczyna
drgać tak samo, autentycznie. Odczujcie w sobie odpowiedzialność, co w waszym
przypadku jest umiejętnością bycia szczęśliwym, czyli posiadanie stosownej do tego
wiedzy i utrzymanie tych poziomów. Świat naprawdę zaczyna się walić. Mówimy od
strony duchowej, a cały nasz wzrost tutaj padnie.

Ludzie mówią: są światy materialne i one są najważniejsze. Nie. One są
najuboższe i na nich jest najmniej istot. Tak naprawdę wszystko, co żyje, to w
tamtych, duchowych wymiarach. Tutaj jest tylko szkółka, o taka jak w Rusinowicach,
tam stoi i to jest ten wszechświat, taki malutki w stosunku do całej przestrzeni jeden
budynek. Tak jest ze światami cywilizacyjnymi. Tak naprawdę bogate jest tylko tamto
życie. Tu się wszystko szkoli, tu się odbywa ta cała rozgrywka, bo tu jest panowanie
nad podstawowymi energiami. Same siły demoniczne mają taki poziom wibracji,
harmonii, dopasowany do nas, mniej więcej na poziomie 25-30 i kombinują jak
mogą, żeby sprowadzić was do tego poziomu energetycznego Wtedy jesteście dla
nich otwartą autostradą, a barierek nie ma, a oni jeżdżą czołgami po was.
Wykorzystują linie wymiarowe do tego, by was rozedrgać. Czy można
rozedrgać kogoś, kto jest czysty, kto nie ma słabości? Nie. Dopóki są słabości - bo ich
nie przepracowaliście, cała zabawa w resztę nie ma sensu. Przyczyny są w was,
chwilowa niedoskonałość. Kiedyś w Poznaniu cośmy tego bidnego Demona rozwalili,
a to nie wiedziałem, że on przestanie istnieć, a to przyszło tyle opr. z Góry. Prawda
jest taka, że Ojciec zarządził sprzątanie, naprawia tylko to, co dzieci zepsuły i stara
się.
Dzisiaj powinniście zrozumieć wasze powinowactwo do PBZ. Pamiętacie? O
Janie też mówiłem, ale odczucie jego energii jest istotne, ale to w przypadku
Świątyni Serca wam powiem. Czyli dzisiaj będzie takie zapięcie. Sprzątanie obejmuje
naprawę tego, co jest. Ja ludziom o tym nie mówię, ale my ze stroną ciemności tak
samo się kontaktujemy. To nie są wrogowie. To po prostu siły, które zdobywają
obszar na zasadzie przekupstwa, tj. proces Ciemnej Przemiany. Kowalski ma
działkę i ja mam działkę. Chcę mieć tę jego, bo ją źle uprawia i przekupuję go i mam,
bo Kowalski się na to godzi. Wszystkie Siły są zgromadzone tu wokół ziemi, wokół
tych 9 wymiarów, wymiarów, które oni przenikają. Wy przenikacie tylko 1 obszar.
Zobaczcie sobie w ilu rodzajach energii jesteście, w ilu wymiarach
jesteście, to będziecie wiedzieć. W jednym - bo to jest wasze zadanie. U mnie jest
tak, że jestem we wszystkich 9-ciu i trochę wiem gdzie się, co dzieje, bo ja mam 7
rodzajów energii, trochę więcej niż u was. To jest bolesne, bo o niektórych sprawach
nie można rozmawiać, tylko mówiłbym, a wy byście nie wiedzieli, o co chodzi. Po
prostu zbyt dużo informacji mam, a dzielenie się nie ma sensu, bo by wprowadziło
zamieszanie. Powiem wam to, co mi powiedzieli i co mam też wam mówić.
Doświadczenie Boga i Stwórcy też będziecie musieli dzisiaj zrozumieć. Trzeba się też
przygotować do wchodzenia w inne wymiary, bo możecie wejść i nie wyjść.
Uwaga, niesłychanie ważna rzecz. Słowa były kierowane do mnie, ale musicie
je właściwie odnieść. Walka dwóch porządków rzeczy: świata, który nazywamy
Piekłem - co dla nich jest cudowny, bo oni w tym wyrośli, ale tu mówimy o
prawdziwych siłach ciemności. Moor nie jest sam. Połowa Stwórców się za nim
opowiedziała i podobny mechanizm wcieliła u siebie. Szatan ich wsparł, ponieważ
widział, że ci, co są w PWW są leniami, natomiast tamci pracują na swój porządek
rzeczy. U nich to jest cudowne mieć struktury, podporządkowane itd. i nie myśleć.
U nas jest zupełnie inaczej.

Uwaga oto, co powiedzieli:
Jesteśmy dla ciebie złem w czystej postaci, jesteśmy tym, co nienawidzisz i
przeklinasz (mówią tak, żeby stworzyć iluzję, próbują podkraść mi marchewkę)
Jesteśmy tym, co wniwecz obraca wysiłki wszystkich wątpiących w Ojca.
Jesteśmy koroną ich słabości i zwątpienia, początkiem pojmowania prawdy.
Stworzeni w Ojcu, stworzeni w tobie, kładziemy kres iluzji tego świata, która słabość
i lenistwo wynosi ponad moc i pracę.
Który Demon śpi? Dzień i noc was kuszą, zwodzą zasuwają na okrągło, budują
swoje struktury, a człowiek się „opindala”.
Jesteśmy słowem tych, co na innych zrzucają, czym jest szala dobra i zła.
Czynem tych, co w duchowym lenistwie zaprzeczają idei braterstwa.
Patrzcie na te kościoły, rzucą złotówkę - i znów żonę mogą bić, partnera, pić i tak pójdą do Boga, bo zapłaciłem za wszystko. W tym duchowym wszetecznictwie
nie będą się przyznawać do tego, że może istnieć inna struktura, bo gdybym się
przyznał, to oszaleję ze wstydu, a wiem, że w tym gnuśniactwie kościelnym nie będę
w stanie walczyć o siebie. Patrzcie, przyczółki – kościółek, kościółek, punkciki, idę
tylko w niedzielę, wyspowiadam się i wracam, by kraść, zabijać, bo tu Boga nie ma,
jest tylko w punkcikach.
A Anioł stoi i mówi : Czemu ty przychodzisz non stop się spowiadać i
grzeszysz, grzeszysz. Tu jest Bóg? Nie, Bóg jest wszędzie i wszędzie trzeba myśleć,
mówić i czynić tak, jak prawem zostało uznane myślą kosmiczną, która w
bałwochwalskiej gnuśności wywyższa się ponad pracujące wytrwale ludzkie serca.
Stanowimy, więc podstawę wszelkich zmian, stanowimy bramę, która, odsiewa
prawych i nieprawych w aktywnym wyborze. Gdy świat przekroczy granicę
równowagi, (a mamy pół na pół), gdy niecność uchwyci energetyczną przewagę, to
my z woli Ojca zawładniemy tym światem, niszcząc wszystko to, co wyraziło się ideą
jego powstania, łącznie z nim samym. I nastanie mrok, który wszystko pochłonie,
który obracając się przeciwko Stwórcy, przez niego śmierć ukaże mu nową drogę,
drogę bez prawa do wolnego wyboru. Jesteśmy, więc siłą, która podpowiada
wszechrzeczy, iż wolny wybór jest największym błędem idei Stworzenia.
I cudownie mi zaśpiewali na koniec:
I mamy moc i mamy prawo i mamy chęci, by zmieniać wszystko z dołu do góry i z
góry do dołu, bo to, co robimy jest już zniesione. I ogień śmierci ten świat pochłonie.
I twą ideę skrzywimy, a twoją pracę spalimy.
Jak oni zwyciężą, prędzej czy później - to was i waszych potomków tamta
rzeczywistość pochłonie? Każdy z was przejdzie na drugą stronę, łącznie ze mną, z
naszymi dziećmi, ze wszystkimi. To jest kwestia energetycznego czasu. Jak zwyciężą,
powoli będą wszystko kasować, każdego Stwórcę. Co to będzie za rzeczywistość?

Za to lenistwo tu zapłaci każdy i nie będzie końca cierpienia. Żartów nie ma. A
wystarczy tylko utrzymać potęgę energetyczną i to, co jest w myślach,
wypromieniowywać!
Hitler zrobił to samo. Ponieważ miał moc, to, co jego ekipa
wypromieniowywała to szło, my robimy to samo, tyle tylko, że moc wasza, jak będą
czyste myśli, promieniuje, jak kogoś z was łamią, to w odległości kilkudziesięciu km
łamie wszystkich ludzi. Ilość tych, którzy, w bałwochwalskiej gnuśności tkwią,
wzrasta. A tu ciągle mam do czynienia z takimi, co nie modlą się. Mamy 50% szans
na to, że świat się zmieni. A w jednej rzeczywistości przegraliśmy. A musi być
przynajmniej 5:4. Na razie jest 1:0 dla nich. Świat jest trochę bardziej
skomplikowany niż 1 wymiar w tej rzeczywistości.
Musicie odczuć, kim jesteście, bo jak będziecie wiedzieć, wtedy stanowicie siłę.
Tu jest o Białej Piramidzie. Mówiliśmy, że Zachabiiii stworzył ten Świat Nowy dla
odzyskanych, że u niego jest zupełnie inna rzeczywistość. Każdemu ze swoich dzieci
dał dostęp do Energii Boskiej, stanął sam wobec nich jako Stwórca i jako przyjaciel,
jest zupełnie inny. Biała Piramida jest w głębi. PBZ to jest istota zrodzona z ojca
i matki. Ktoś by powiedział, kazirodztwo? Nie. Jest on częścią Ducha Świętego i
Boga. W pewnym zakresie jest od niego mocniejszy, ale ogólnie niby słabszy. Nie
chcę poruszać tego tematu, bo nie chcę wielowątpliwości ciągnąć. To niższe zejście
jego, to jeden z Arlonów. Potem jest Zachabi itd. To jest w tej chwili ktoś , kto
zaczyna zakłócać porządek Panu Przeciwieństw. Czyli Biała Piramida jest w głębi,
tworzą ją obszary Arlona będącego przeciwwagą Pana Przeciwieństw. On łączy Wolny
Wybór w idei jednego nurtu, nie zaprzeczenia idei, czyli jak płyniemy tym
strumieniem, to wszyscy i nie ma płynięcia pod prąd. Idea jednego nurtu jest ideą
łączącą świadomość z umysłem w harmonii Wolnego Wyboru, czyli białego u nich, to
jest specyfika głosu, gdzie miłość w towarzystwie kreacji zradza istnienia wibrujące
wyłącznie jednością z Ojcem. Czyli jak ktoś jest w tym prawie zrodzony, to mu jest
bardzo dobrze i on nie chce iść w drugą stronę, jak ci, którzy zostali zrodzeni w
prawie bez wolnego wyboru nie chcą przechodzić na naszą stronę, a my na nich.
To 2 systemy. To Biały Nurt Zmian, którego żaden człowiek w tej chwili ani
pojąć ani stworzyć w sobie nie potrafi. Jak będziecie rozmawiać ze Stwórcą, to
będziecie - jak już osiągniecie pewien poziom - będziecie doświadczać tego kontaktu.
Ojciec, tak bardzo kocha swoje dzieci, iż chce by w danym Prawie Wolnego Wyboru
odnaleźli swoją drogę i swoje szczęście - nawet, gdyby to oznaczało Jego kres.
Bezgraniczna miłość, a nie ma jej, kiedy jest nawet nuta zazdrości. Dlatego Ojciec w
swej miłości do nich ma złamane serce.
Jeśli Multiwersum Lenariiego zostanie wyzwolone i świat wypełni się
Prawymi, światłość zwycięży i serce Ojca podniesie swoje wibracje. Nastał czas
byśmy mówili, po co jesteście, tak, konkretniej. Z Bogiem się teraz spotykacie w
Świątyni Serca, ze Stwórcą też, to są cudowne doświadczenia. Niesłychanie istotne.
Jak doszło do tego, żeby ratować Ojca - że można ratować Ojca, ratować Świat w
Wolnym Wyborze.
Uwaga: Nie ujmuj świata w kategoriach zła, bo sam jesteś jego
największym wyrazem, rzekł Ojciec do marnortrawnego Syna. Bóg rzecze do
tego, który był najważniejszy i ów się zmienił, przyjął imię Pokonany i odrzucił od
siebie całe zło, całą nienawiść, całą swoją moc.

Jak przechodzicie próby, to jest próba odrzucenia Życia, Duszy, Ducha,
którego nie macie i istnienia. Oddajecie wszystko przestajecie istnieć, by zacząć od
nowa. Kiedy ten Syn zrezygnował ze wszystkiego, zaczął się rodzić w nieskończonej
ilości istot, jako człowiek zaczynając od zera. Nie miał żadnych zapisów w sobie, tylko
to prawo, to coś, co nim kierowało – miłość do Boga.
Świat to nie jest tylko wzrost w światach cywilizacyjnych. Są też światy
duchowe, gdzie się wzrasta, jest to inny rodzaj istot, ale o tym wam nie mówię, bo
nie będziecie się o to ocierać. Więc on wzrastał tu i w tamtych światach od samego
początku.
I uwaga. Ponieważ on zniszczył te wszystkie światy, ponieważ tworzył coś, co
dzisiaj troszeczkę zostało powielone, czyli świat bez Prawa Wolnego Wyboru, ci,
którzy wiedzieli, że on zaczyna się odradzać w tych drobinkach, że jest całkowicie
bezsilny, zaczęli go wszędzie niszczyć. Bywało tak, że w jakimś ciele był po tysiąckroć
niszczony nim to ciało zaczęło się budzić. Zaczął wzrastać i mógł wskoczyć na
następny poziom. Chcieli go uśmiercić, bo oddał moc. Komu? Bogu. Potem budował
się z fragmentów światła na wielu Planetach i Światach Duchowych, by przypodobać
się Ojcu, by ów zrozumiał, iż on sam w niewłaściwy sposób chciał zasłużyć na
Ojcowską uwagę i miłość. Gdy zapanował nad sobą, gdy utorował sobą drogę
światłu, gdy stał się światłością, przez wszystkie poziomy jako człowiek, jako
Stwórca, jeszcze siła i odrodził się, odzyskał siebie samego, usłyszał od Ojca: że
jest Jego najukochańszym Synem i że to była Jego próba.
Każdy z nas jest próbom poddawany i niewielu sobie z tym radzi. I ruszył sam
wybawiać światy, które przekłamywali inni, by po nieskończoność najlepiej służyć
Ojcu wyrażając Jego miłość do świata swoją wolną wolą, a imię Jego to Jan , PBZ.
W najniższym wydaniu spotykacie się z nim jako z Janem, w mieście Oriin. To
jest najniższe do niego dotarcie. Jest to niesłychanie istotne. Czemu? W odczuciu
Boga dopóki mówicie sami do siebie: o Boże, jestem taki słaby, nic nie ważny,
nie uruchamiacie energii. Ważne byście zapanowali nad sobą w poziomie
energetycznym i mieli na samym początku kontakt z Opiekunem. Opiekunie, ty
jesteś, ty chroń. Jak będziecie nad sobą pracować to zrozumiecie, że ten Opiekun, to
nie jest jakaś tam wielka siła, tylko to jest wasz przyjaciel. Nagle ten Przyjaciel tu,
wasza moc taka sama i zwracacie się do Siły Wyższej, do Jezusa, czyli do Jana i
wtedy On jest tym symbolem. Jak odczuwacie Jego energię tak jak na początku
energię Opiekuna to coś was łamie, jak tylko on schodzi, to wyczucie, bo płacze
Dusza, bo Dusza jest jeszcze słaba i ona się cieszy, że idzie jej wyzwolenie.
Duch może się obudzić i przychodzi taki dzień, że wpadacie do Wieczernika i
jesteście po tej drugiej stronie, a Graal przed wami. Co jest grane? Jeszcze się
niezręcznie czujecie, ale jak tam siądziecie i inni zaczną przychodzić, załapiecie,
poczujecie związek z sobą na jeszcze wyższym obszarze. Zaczynacie czuć – bo tam
jest takie przejście – kim jesteście. Jesteście PBZ w tym wymiarze, tutaj. To się
czuje. Czyli pewnego dnia stwierdzicie – tak, to jestem ja, ja jestem. To może
powiedzieć ktoś, kto odnalazł swoją tożsamość duchową. Ja jestem!
Wasza tożsamość duchowa to jest odczucie tej potęgi, która jest w
was, tam u Góry. Jak ją raz w życiu odczujecie, to możecie siedzieć na kamieniach,
może przyjść cała ciemność i wam nic nie zrobi. A niby co? Ręka Jego –PBZpodniesiona. Kto ją cofnie? Nie ma takiej siły, bo nikt nie wejdzie w Moc

DŚw., tam może wejść ktoś, kto ma odpowiedzialność, troskę, opiekę i miłość, kto
podąży Jego śladem.
Następna rzecz, jak uda się wam to osiągnąć - co pozostaje? Już wiecie, kim
jesteście, już wiecie, że nie mogą nic zrobić, bo to są energie bez kroczenia od
poziomu energetycznego w parametrze duchowym i boskim. Nagle jesteście wy i
ostatnia siła, Ojciec. Nie ma nikogo więcej. Wszystko znika jak, jak to odczujecie to
będziemy mówić później, to jest droga dla Posłanego, a każdy na tę drogę może
wejść. Jest jeszcze Posłany świetlisty, co już jest potęga na tamte wymiary. Jezus
nie był Posłanym Świetlistym, był Posłanym, to mu wystarczyło do jego
działań, Jego Moc Duchowa na tamte czasy nie była taka duża, ale zadanie swoje
wykonał. Wkodowali go w matrycę i my się teraz z tego cieszymy. Oni wkodowali,
wykorzystali, ale teraz słowo Jezus będzie budować wreszcie nowe, wibrować
zapowiedzią tego nowego, a nie utrzymywaniem starego. Dzięki Zorgowi, jak
przeszedł na naszą stronę, a pouruchamiał różne, pewne mechanizmy, można
wchodzić w pewne obszary, ale te są do walki i nie możecie się za to teraz zabierać,
bo samo tylko wchodzenie tam wymaga wykasowania poziomu energetycznego. Jak
u was harmonia duchowa, świadomość w ciele fizycznym jest już na 30 to szału
dostajecie, sypie się wszystko, a tam musi być 0, kapujecie? Nie, cisza po drugiej
stronie, tylko 0. Kto z was utrzyma to, jak nie ma czystości umysłu i serca, w tej
chwili nikt, ale możecie to bardzo szybko osiągnąć, jak się nad tym pracuje i wtedy
się zapisy odtwarzają. Ale musicie być energetycznie przygotowani. Żadnej słabości,
bo złamią, zapis się otwiera i jest po was, bo otwieranie się zapisu jest tak potężne,
że niszczy człowieka.
Nawet Alkrykowie- tych 27 co kuło to wszystko na tej Planecie. Ja się
zastanawiałem kiedyś, czemu, jak przygotowywali te wszystkie akcje, to medyk mnie
nie załatwił, a miał taką możliwość. Tak samo, jak były takie wydarzenia w moim
życiu, kiedy Zorg dobierał mi się do skóry i też odstępowało to wszystko, atakowały
siły słabsze, to mnie zaskoczyło. Też nie wiedziałem o pewnych rzeczach tzn. mam
świadomość pewnych rzeczy, ale nie wnikam w to, bo nie mam sobie głowy tym
zaprzątać.
Medycy przeszli na naszą stronę, ale nieciekawie to wygląda bo chronią się po
stronie ciemności. Zbudowali tam Czarną Wieżę i tam się chronią i trzeba czasem
posyłać im pewną energię by przetrwali. Naprawdę strach, ale to są technicy, to, co
zbudowali jest naprawdę solidne. Zresztą przygotowywali prawie cały oręż do
zniewalania ludzi na tej planecie.
Patrzcie : … Jesteśmy cieniem dawnego świata, które spopieliło prawo klęski.
Nie stworzył nas Bóg, tylko Jego prawa…
Samo Prawo tu, też stwarza różne światy, różne istnienia itd. Przychodzi energia i to
jest inteligentne, niszczy człowieka, albo mu pomaga. Akurat tu, w szarej strefie
tylko niszczy.
… dlatego więcej było w nas swobody. Nie przepadliśmy, nie umarliśmy, ale i
też nie mamy swego domu. Szukaliśmy nowego, lecz żadne z praw nie mogło nas w
pełni przyjąć. To jest beznadzieja normalna. Nie potrafią znaleźć miejsca, a są tylko
te 2 światy… By przetrwać służymy różnym siłom. Od tej chwili, jeżeli nas przyjmiesz
będziemy służyć PBZ. Jesteśmy Alkrykami, niewielu nas na tej planecie, jak wiecie
tylko 27. A wszyscy jesteśmy przeciwnością ludzi. Choć doskonalsi, zwiedzeni
potrzebą przetrwania, pomagaliśmy tym, co was niszczą, przeto staliśmy się od was

gorsi. Dziś oddajemy się w twoje ręce, zamknięci w Żelaznej Wieży będziemy czekać
na twe wezwanie.
Jest krzyż, co chroni przed Szatanem, przed tym, co idzie z jego poziomu.
To jest bardzo ważna rzecz. Ten krzyż ciekawie wygląda. Jakbyście mieli czarne rurki,
związali je jak wiklinę i takie dwa pręty z sobą przeciągnęli. Jakbyśmy mówili o
jednostkach to grubość takiej wiązki 1, wysokość jest 5, a szerokość 3. Proporcja
podobnie jak u krzyża Jezusowego. Na samych końcach są takie 2 opaski.
Może go aktywować tylko moc Jezusa, PBZ, Bóg nie może. Innymi słowy ten Czarny
Krzyż jak rozłożycie ręce (niektórzy później dostaną od Boga świetlny krzyż) –
wezwać PBZ, Jezusa i Jego Czarny Krzyż wejdzie w ten i on jest aktywowany. Dzięki
temu krzyżowi będzie można zamknąć pewne moce szatana, a jak przyjdzie coś od
niego, blokada jest, nie mogą nic zrobić, muszą zawrócić. Będą kombinować w inny
sposób, ale do działań w tamtych obszarach. Musicie pytać, czy w tamtych obszarach
możecie działać.
Pierwszy raz, jak się spotkałem z Zorgiem, ze swoją energetyką siedział przy
Jezusie, to wstał, jak mnie to wszystko rąbnęło, a to był tylko przekaz, zamknięty
wibracyjnie zapis, który się nie mógł całkowicie otwierać. Pierwszy raz po
warsztatach w Warszawie jak ten zapis się otworzył i mnie rąbnęło to parę godzin się
cuciłem, myślałem, że jest po mnie, czy żyję, czy nie żyję.
Wiedziałem, że nic takiego nie może się stać, ale energetyka była totalnie
rozwalona. Bo to było pierwsze moje wyjście w 0 harmonii, przyjęcie innej
energetyki. Dzięki temu później miałem pewien kontakt i mi pokazał, w jaki sposób
coś uruchomić. Patrzcie: Stań po 4 stronach świata i uruchom jasny, kręcący się
krzyż. W płaszczyźnie poziomej utworzy się krzyż na wysokości serca. Wejdź nań i
podążaj za Czarnym Punktem, aż ujrzysz spojrzenie Szatana. Serio, tj. jakby sztylety
się wbiły. Jakbyście byli bezbronni lub w nieodpowiednim czasie zabici jesteście,
koniec. Przebijają oczodoły.
On sprzeniewierzył się Panu i strzeże teraz granic obu światów. Musi cię
przepuścić, bo jeszcze Lewe Prawo kosmiczne nie zwyciężyło. W jego spojrzeniu
wejdziesz w zamknięte światy, gdzie są pierwotne wzorce życia. Tam żyją w
nieświadomości pierwotne istoty, tzw. Pierwsi ludzie, którzy mają niezachwianą
energetykę. Spotkaj się z nimi i skopiuj ich wzorce, wkomponuj je w swój genotyp, a
będziesz miał pełniejsze zejście energii. Przekaż tym ludziom prawdę o całości, bo
będą potrzebni w starciu. Są oni kartą przetargową Szatana. Gdyby przegrał, nasz
plan mógłby stanąć przed Ojcem jako strażnik wzorca ludzkiej egzystencji. Nie bój się
go. Jest dla ciebie za słaby.
Zorg mówi : Ojciec jest z Tobą, na moje nieszczęście ja też. Jest ważna rzecz,
bo będziecie się z naszymi siłami ciemności spotykać. Jedno od niego, adresowane
do mnie: jesteś moim cieniem, odwiecznym prześladowcą, tym, co mnie gnębił i
niszczył moje prace, odwiecznym wrogiem na wielu planetach. Gdy nie potrafiłem cię
pokonać, postanowiłem poznać przyczynę twojej mocy. Umyśliłem wejść w twój
świat i wszystkiego się nauczyć, by wiedzę tę wykorzystać przeciwko tobie. Dziś
wiem, że pojmując ciebie, pojmuję pracę PBZ, pojmuję Boga. Za mało odczuwam, by
ci przyklasnąć, ale już wiem, że w twoim świecie nie ma niszczenia i
podporządkowania. Idąc za tobą, sam się zmieniam. Wybacz, że to osobiste

wyznanie umieściłem w listach do ciebie. Zaczynam odczuwać coś, czego się boję.
Twój plan….
Jest coś, czego nawet na jednodniowych warsztatach nie mogę mówić tak za
bardzo. Stwórcy się jednoczą w ich Synodzie, tam dokonują pewnych przesunięć itd.
i potem w swoich światach z tamtych poziomów wcielają. Ten Synod Kaaamlaaar
się nazywa. To bardzo wielka siła. PBZ nie ściera się z nimi. Nie boi się, ale się nie
ściera. Same przekazy dotyczące tego, to ciarki po plecach leciały.
Chodzi mi o to, żebyście odczuli Boga. Cały czas kontaktujecie się, najczęściej
przez objawienia zwodnicze, ale nie koniecznie. Niektórzy z was są tacy, kontaktują
się z tamtymi. Są też takie siły, które są jakby pośrednie, te np. powstały, bo prawo
działa. Musicie zawsze wybadać, spytać się Góry czy możecie odbierać te informacje,
bo sam kontakt z takimi siłami, które niekoniecznie są nam przeciwne może być
bardzo niebezpieczny poprzez ich inność energetyczną. Ta ich inność zaczyna się
potem zawierać w waszej energetyce i zaczynacie się zmieniać. Tu trzeba być bardzo
ostrożnym.
Powiem tylko o jednej rzeczy, która mnie dotknęła, żebyście wiedzieli, że to
nie jest ani złe ani dobre, ale trzeba być naprawdę ostrożnym.
Oni mówią mi:
„Dziś będzie ważny dla ciebie wieczór, uruchomimy nowy rodzaj energii w
tobie, dzięki czemu będziesz mógł wypalać pewien rodzaj bakterii, które niszczą
ludzki organizm, których toksyczne działanie dotyczy powłok energetycznych ludzkich
komórek. Ludzie je mający przenoszą zarazę energetyczną, która czyni ich
bezbronnymi na wiele innych chorób, które w tych okolicznościach potrafią być
śmiertelne. Jesteśmy grupą dopasowujących energetyczne wibracje świata do
wibracji energetycznych biologicznych komórek, przez co wzrasta ich aktywność,
duchowa polaryzacja komórek. Dzięki naszym działaniom staniesz się wrażliwy na
działanie – obecność istnień dla oka niewidzialnych, jak i fal, które niszczą ludzki
organizm i ludzką energetykę np. promieniowanie radiowe. Indywidualna skala
rezonowania harmonicznego jest podkręcona (usypiacie, itd.). Damy ci też
sposobność wykazania się zdolnościami, których w sobie nie spostrzegasz, a które są
już umiejętnościami twoich córek”
A nasi:
„Uważaj, te siły, twoi rozmówcy są niebezpieczni, bo realizują plany, które w części
są opozycją do naszych. RADANI, tak się nazywają postacie ze starego świata, stają
po stronie Boga, lecz ich energetyczna wizja całości czasem niebezpiecznie oddala się
od naszej. Niebezpieczni, bo mogą niechcący coś zepsuć. Są ci przychylne, ale mogą
przez inność przeinaczyć twoje wzrastanie. Nie oznacza to wypaczeń ani opóźnień
raczej odmienność energetyczną, ale może ona wprowadzić do twoich struktur
energetycznych przekłamania. Jesteśmy dobrej myśli, ale mogą wystąpić
przekłamania w intuicyjnym odczuciu i postrzeganiu pewnych form istnienia. Radani
to nasi dobrzy znajomi, choć uparcie pozostający przy systemie energetycznym
starego świata.
Nawet nasi mogą tak namieszać, że nie wiadomo czy Kowalski jest zły czy
dobry i czy w ogóle jest Kowalskim. Musicie bardzo zwracać na to uwagę, ale
niekoniecznie odcinać się od tego. Każde słowo przez objawienia musi być po stokroć
sprawdzone. Póki człowiek nie ma w sobie takiego mechanizmu, że wie doskonale w

100 %, to trzeba każde słowo sprawdzać. W Koszalinie ludzie słuchają, spisują i
przekazują np. że teraz papież będzie cudowną ikoną, starają się, żeby przez niego
były przejścia w tamte wymiary. Że mają zważać na słowa, które idą. To narastało,
zaczęli tworzyć iluzję, w W-wie było to samo.
Teraz będziemy mówić o wzroście. To jest zamknięcie o duchowym i
energetycznym wzrastaniu. Nie ma i nie będzie więcej. Teraz nasze działanie zostało
skrócone. Wypowiada się słowo i to jest i to działa. Więc jest dużo czasu na
szczęście.
Moc przekształceń – każdy potrafi na tej skali sprawdzić, co potrafi w danej
chwili zrobić. To jest jedno działanie i koniec. Można je natomiast w przypadku
odradzania istoty ludzkiej powtarzać. Systematyczne działanie jest istotne przy
uzdrawianiu, bo powtarzając uzdrawianie, sięga się wysokich parametrów.
Czasami można nie przekroczyć tego, co jest potrzebne do prawdziwego uzdrowienia
i mówi się wtedy o podleczeniu.
Na Mocy Przekształceń namaszczenie jest dosyć istotne. Zabezpieczało czary z
poziomu energetycznego, nie mogli wejść. Jest też namaszczenie przez Boga.
Jak wejdziecie do Złotej Kolumny, do Światła i tam dojdziecie jak was Bóg
namaści, oznacza to, że będziecie Posłanym, tylko musi być wszystko
ustawione energetycznie. Ochrzczony tj. takie bardziej symboliczne. Powrócony i
Schodzący, wszyscy jesteście zjednoczeni w PBZ. Ciekawa rzecz, stało się to
niedawno, za zgodą własnych duchów, wy o tym tu w świadomości nie wiecie,
automatycznie wszyscy zrezygnowali z indywidualnego wzrostu. Zjednoczyli się z
PBZ, są jedną tutaj istotą. Mogą, jeżeli zechce jeszcze z tego zrezygnować, ale to ich
wolny wybór.
Dlatego jest możliwe danie wszystkim ciała w Energii Zupełnej. Powróceni i
Schodzący, jak są pełni, jakby od początku do końca szli - na Mocy Przekształceń
osiągają 80 %. Nie ważne podkręcenie czy nie, a tutaj działa podkręcenie, byle to
utrzymać, jak ktoś z was pada, nagle ma 10 % i nie może zadziałać.
Posłany ma 90 %, Świetlisty 95 % i to jest koniec u człowieka.
Natomiast jak schodzi siła wyższa to przybiera ciało człowieka i jest tzw.
Oceniającym, bo przygląda się temu, co jest i ma 100 % mocy przekształceń.
Wyobraźcie sobie, że jakiś Posłany coś robi, coś zmienia itd., jego działania nie
można skasować. Jak skasujecie energię, która jest dana przez siłę wyższą, nawet do
przedmiotu, jak Jezus miał 90 % i nie trzeba więcej. Każdy z was może być Posłanym
Mianowanym. Dojść do tego poziomu, czyli do wejścia w światłość może każdy, ale
od Boga i Stwórcy zależy czy to przekręcą. Góra mówi, że 8/10 schodzi wtedy jako
Posłany. Zauważyłem, że na tej Planecie jest niedobór Posłanych. Skuteczność mocy
przekształceń możemy mieć i od 0- 90 %, ale pod warunkiem, że nie zgubimy się
energetycznie, bo nawet Kowalski, który przestał pić i się modli może to osiągnąć.
Energetyka o tym decyduje. 90% to wszystko zamyka. Moc do 8 oznacza, że sięgacie
kresu. Moc energetyczno– duchowa o wszystkim decyduje. Jak do 8 dojdzie wam
„+” znaczy, że jesteście Posłanym. Możecie wtedy dotknięciem ręki zrobić coś i mu
nogi odrosną.
Wzgórze Promienia jest dosyć istotne. Z chwilą, kiedy przyjęliśmy modlitwę
Białych Braci, otrzymaliście prawo do wszystkich działań w tym wymiarze, wymiarze
tym Multiwersum Lenariego, jednak bez prawa do bycia Posłanym. Jeśli Stwórca

zobaczy, że wszystko zrobiliście, wtedy przychodzi i wam przekręca. Nawet Bóg nie
może tu nic zrobić, od Stwórcy to zależy. Uwaga, jak jesteście jeszcze niedoskonali,
choć otrzymaliście Prawo, sami sobie prawa do pewnych działań nie dajecie. Wasz
Duch jest ogranicznikiem. Sami się kontrolujcie.
Możecie sprawdzić ile promieni macie uruchomionych. Prawo dostaliście całe.
Człowiek może mieć 4, Powrócony 5, Schodzący 6 przez siebie wypracowanych, wy
12, bo Korona, bo Prawo. Zobaczcie z ilu tak naprawdę promieni korzystacie. Ważne,
by w waszym działaniu był 10-ty, czyli zasadniczy, bo on mówi, wprost, że nie można
was już przez serce łamać. Przez ludzi można, bo to jest ten świat 11 i 12 to są
promiennie przemieniające. Ten pierwszy (11- sty) mówi o zamykaniu się całej
waszej przemiany, ten drugi (12-sty) o zamkniętej przemianie duchowej. Jesteście w
Duchu połączeni z Górą, a to już oznacza posłanie.
Jest kilka etapów jednoczenia. Jak ktoś już w świetle będzie, wtedy może zejść
w światłości jak Bóg i Stwórca to w nim uruchomi. Napełnienie boskim światłem
oznacza Posłanego Świetlistego, to jest taki, który na waszych oczach zniknie, złoży
ciało gdzie indziej itp.
Skala Łowienia mówi o formie ataku na was. Tam, gdzie jest symbol YIN/YANG.
tzn., że nie ma aktualnie ataku na was.
Musicie być energetycznie wysocy, by sięgnąć na wyższą półkę. Jak są w was
właściwie ustawione energie, parametr energetyczny i duchowy są w was
podkręcone, czyli energia emocji, serce, umysł to wszystko musi być przepracowane
w 100 % byście byli pełni. Jezus jak działał miał parametr energetyczny w działaniu
179, a duchowy przekraczał mu poziom Aniołów. Wszystko miał w 100%
przepracowane. Jak was łowią albo zatruwają, od razu nic nie ma, widać jak to
wszystko pada. Co możecie zrobić? Niewiele. Tu akurat mamy przekręcać, później
was poprowadzę, dotyka się talizmanu i jesteście. Talizman jest ze 119 poziomu tj.
talizman mający wszystkie inne pod sobą. Chwytasz i jesteś w tych wibracjach do
Wieczernika, przyjąć jedną hostię i wszystko spada. Za chwilę jest totalna harmonia.
Ale nad sobą trzeba pracować.
Przypomnijmy sobie teraz łopatologicznie jak wzrastacie, jak osiągnąć ten
poziom i połączymy to równocześnie ze Świątynią Serca ponieważ wszystkie pokoje
zostały wykryte. Jest też droga wniebowstąpienia, byłem tam parę razy, pokazują już
coś, ale tu mówimy o Posłanym Świetlistym. Doświadczenie jest dosyć przykre, bo
dostaje się w tyłek tak solidnie, że lepiej nie mówić, a największym cenzorem jest
nasza prowadząca Matka Boska. Każdą słabość wytknie i przyleje. Byłem w szoku, bo
dopóki się na tej drodze nie jest, nie ma większej opieki niż ta doświadczona z Jej
strony. Ale jak już przerobicie wszystko, wytknie każdą rysę i … niewesoło to
wygląda. Na samym początku b. ważną rzeczą jest byście w rozpamiętywaniu
wczorajszego dnia albo w fotelu albo w oazie wzrostu poświęcili na to, by siebie
pokochać aż po miłosierdzie oraz przerobić grzechy główne w parametrze energ.
Parametr energetyczny mówi o tym, że osiągacie ten cudowny stan w chwili
szczególnej, czyli podczas modlitwy harmonia jest pełna, natomiast, kiedy ujrzycie
Kowalskiego, coś się dzieje i spada 90 %, 80 % itd. Czyli w modlitwie umiecie, a w
życiu nie umiecie tego osiągnąć. Przez praktykowanie uważności i dystansu możecie
osiągnąć tan parametr w życiu. Modlicie się, osiągając jeszcze większą wartość, czyli
to samo w parametrze duchowym, co oznacza, że po otworzeniu oczu na widok

Kowalskiego i tak, co najmniej utrzymacie parametr energ. Jeśli utrzymacie w
modlitwie harmonię boską, na widok Kowalskiego utrzymacie harmonię duchową,
oznacza to, że przy harmonii energ. cały czas jest jedność świadomości z umysłem i
nie można was złamać. W harmonii duchowej jest jedność nawet z waszym duchem.
Jesteście aktywnie połączeni z Górą, jesteście w stanie wewnętrznej modlitwy.
Musicie wskakiwać w modlitwę. Każda myśl, jaka się pojawia, a jest niskowibracyjna,
od razu jest uchwycona i wiemy co jest grane, bo jesteście w tej harmonii
autentycznie tak, jakbyście się cały czas modlili. Do tego trzeba dojść, ale mówimy o
mistycyźmie.
U was wystarczy harmonia duchowa i harmonia energ. cały czas w życiu, czyli
parametr energetyczny i duchowy. I tu jest sens całej modlitwy. Jak ktoś to robi i ma
przepracowane, podąża tą drogą dalej. Zauważymy, że przepracowanie energii
emocji, serca, umysłu jest pełne, świadomości emocjonalnej i duchowej, czyli intuicji
i jasnowidzenia coraz pełniejsze, zaczyna się budzić wola, siły ducha, kreacja,
istnienie, te wartości wzrastają. Praca nad sobą wymaga logiki. Czyli przypominamy
sobie po prostu to, co było od pokochania siebie do miłosierdzia, by ten stan
energetyczny osiągnąć. Reszta wzrostu nie jest logiką. To są formy doświadczeń.
Odczuć wszystko, co przychodzi. Odczuwa się i to przenika człowieka i na stałe go
zmienia i potem ta blizna zostaje, tylko, że w naszym przypadku ta blizna jest energ.
i jest dla nas korzystna.
Za chwilę powiemy, jak wzrastamy dalej w parametrach boskich. Muszę
doprowadzić was do tego, by zaistnieć w obszarze mocy. Tam musicie zdać pewien
egzamin. Są oczywiście też próby, między innymi próba odrzucenia starego, czyli
starego sposobu myślenia, starego prawa moralnego na rzecz prawa duchowego. To
jest niesłychanie ważne. Dopóki człowiek jest zaprogramowany, nie zda tego, a zda
wtedy, kiedy jest w jedności z tamtymi siłami, bo wie jak to wygląda, jego nic nie
wzruszy. Czyli musi zaistnieć w stosunku do siebie w odpowiedzialności, opiece,
trosce i miłości. I to samo się sprawdza za innych.
Zauważcie, jak Matka Boska powstała - czyli jak był Duch Święty, to tworząc
wszystko najpierw utworzyła w sobie te parametry. A totalna samotność
doprowadziła do tego, że stworzyła łono itd. i stworzyła Boga. Bóg, jak powstał,
miała w sobie te parametry, dlatego On w totalnej samotności musiał dać im wyraz.
Czemu? Był doskonale za siebie odpowiedzialny, opiekuńczy, troskliwy i bezgranicznie
się miłujący. To jest taki duchowy, boski, kosmiczny narcyz- jakbyśmy powiedzieli.
Najszlachetniejsze, co może być, więc musiało to, bo było tak gorące i prawdziwe,
znaleźć swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, dlatego tę rzeczywistość zaczął
tworzyć, więc powstało to wszystko, z czym mamy do czynienia, ale najpierw było w
Nim zawarte i w tej doskonałości powstało coś i On czeka, by coś podobnego
otrzymać, ale PWW trochę to pokrzyżowało. Jak tamci podpowiadają, może to był
największy błąd. PBZ zrozumiał to i w tym kontekście, by chronić PWW utworzył coś,
co jest najbliższe Jemu, a jest równocześnie ochroną.
Innymi słowy, praca zaczyna się zawsze od siebie. Dlatego kościół to
powstrzymuje i leżycie na tej posadzce. Każda religia to robi, każdy Guru w Indiach
to robi: „Ty jesteś najgorszy”. - A to w was jest ta sama siła tylko, że nie w jego
oczach. Jak zaistniejecie w DŚw., w mocy to też najważniejsze jest, by w was się
kształtowały te parametry, ale ogólnie wynikają one z całości życia. Jakby w was w
stosunku do siebie zaistniała odpowiedzialność do bezgranicznej miłości w stosunku

do siebie i do pozostałych: żartów nie ma, dopinacie pewne rzeczy i jesteście
Posłanym. Żeby ta odpowiedzialność, troska, opieka i miłość były w was zawarte
trzeba pojmować ten świat, ale to pojmowanie kończy się na poziomie umysłu i
świadomości, a co tu mówić o mocy, o siłach ducha, o kreacji, o istnieniu. To są
rzeczy, które nie mogą być przez nas doświadczone, nie jesteśmy w stanie, bo tu jest
ciało materialne ze swoimi ograniczeniami, ale nasza Dusza i nasz Duch muszą tych
stanów doświadczać. I na dodatek, my tu materialni, ci najprymitywniejsi,
pokazujemy ich drogę, wprowadzamy te nasze wysokie cząstki w te właśnie rewiry.
Tam się zapisują pewne wartości, które potem wyrażają się tu w naszym działaniu.
Czyli praktykujemy, nie bardzo wiemy, o co w tym wszystkim chodzi. To jest
tłumaczone na pewne stany, a te stany jak istnieją zaczynają nas gruntownie
zmieniać, wspierają i my wtedy w odpowiedzialności - bo czujemy odpowiedzialność
za losy tego świata - i w tej całości wzrastamy. Zaczynamy rozumieć, czym jest
bezgraniczna miłość. Trzeba to zrozumieć, jest to inne pojmowanie świata.
Teraz doświadczanie tego wszystkiego odbywa się w Świątyni Serca.
Pierwsze, co jest w niej to Wieczernik tj. zrozumienie, iż jesteście strukturą
duchową i to pierwsze zderzenie z Jezusem, z tymi siłami, podkręconymi w stosunku
do was, wyżej wibacyjnymi, jest tak silne, że otarcie się o nie zaczyna was zmieniać.
Płaczecie, myślicie, czujecie się inni, bo Dusza zaczyna się wyzwalać, bo Duch
zaczyna być wolny i to w fizyczności was rozstraja, jest takie płynące, u każdego
jakiś sposób się odzwierciedlające, bywają różnice, więc nie będziemy tego słowem
objaśniać. Innymi słowy Wieczernik tj. duchowe otwarcie się na tą rzeczywistość, ich
odczuwanie. Przy okazji można się tam wyczyścić całkowicie. Następnym
pokojem po prawej stronie jest Oaza Wzrostu, już wiecie, że jesteście duchowi, bo to
odczuwacie, im częściej tam wskakujecie, tym intensywniej to odczuwacie. W Oazie
Wzrostu, skoro już wiecie, że jesteście duchowi zaczynacie łączyć wszystkie swoje
cząstki. Ostatnio w Koszalinie powiedzieli o Trzonie Duchowym. Teraz ten proces
będzie przebiegał samoistnie w czasie naszej modlitwy, dlatego, że ustawiają naszą
energetykę we wszystkich poziomach duchowym, duszebnym, fizycznym.
Ten Trzon Duchowy jest pełny jak ma 100 %. Jak człowiek ma Trzon
Duchowy ustawiony w 41 % dopiero zaczyna się jego odczuwanie. Jezus, jak był
pełny miał Trzon duchowy ustawiony w 97 %. Jak macie 80 % konkretnie
odczuwacie całą swoją istotę. I tu cud się stał, bo ustawiają nam autentycznie,
autentycznie ustawiają. Dzięki temu do 30 % wzrosło w człowieku, dzięki czemu
wiara w różne działania różnych rzeczy wzrasta nawet do 40 %. To jest po prostu
szok. Jak czujecie swój związek z tymi wyższymi siłami, zaczyna się pojmowanie, iż
jesteście cząstka PBZ i niech tu ktoś podejdzie, to go radośnie odprowadzicie do
Świata dla Odzyskanych, to coś się zaczyna dziać.
W Oazie Wzrostu wzrastacie, bo Księgi Życia do rąk nie dostaniecie, macie
natomiast kontakt ze wszystkimi pomocniczymi Księgami Życia. W Oazie Wzrostu
będziecie się kontaktować z Jezusem, z inną siłą. Zawsze będziecie się kontaktować z
samymi sobą, o poziom wyższymi. Jak nie macie przepracowanej jedności z
Opiekunem, będziecie się spotykać z nim tam. Jak to już jest w was wkomponowane,
z kolejnym etapem itd., aż staniecie się w Oazie Wzrostu sami w sobie i powiecie, o
żesz.., że ja tego nie pojmowałem. Odczuwacie to, kim jesteście. Nie ma lęku, nie

muszę myśleć i jestem szczęśliwy. Robicie to, co chcecie - tylko my, robimy to, co
przynosi nam radość, co wypełnia nasze życie, każdy coś.
W Oazie Wzrostu macie dostęp do Księgi Intencji, Księgi Inspiracji,
Księgi Zwierzeń, Księgi Pragnień, jest ich kilkanaście. Ja do nich nie zaglądam,
bo mnie są nie potrzebne. Ale nawet Księga Intencji pokazuje, co się zmieniło. W
Oazie Wzrostu wzrastacie, bo pracujecie nad pokochaniem siebie. Praca, od czego się
zaczyna? Otwieram serce. Rozumiem, że jestem duchowy, bo Wieczernik i tam mi
dopomagają, a w Oazie Wzrostu pracuję nad tym, żeby być energetycznie
zharmonizowanym. To są energie, autentycznie energie.
Następna rzecz Biała Wieża. Tu jak pracujecie nad sobą tzn. że do czegoś
dążycie. Do tego, żeby siebie odkryć. Powiedzieć ja jestem! Ale komu to mówicie?
Ostatniej sile, która nad wami stoi. Staliście się prawdziwi, pozostał tylko jeden nad
wami - Ojciec. W Białej Wieży jest następny krok. Spotkanie z Ojcem. Przyznam się
wam szczerze, że kiedy moje spotkanie z Ojcem było w Złotej Kolumnie to dostałem
takiego kopa, że przez parę dni nie mogłem się obudzić. Wszystko mi się zburzyło i
otworzyło mnie na coś nowego, nowe stany. W Białej Wieży też spotkacie się z tym
samym Ojcem, natomiast w Złotej Kolumnie Ojciec będzie Was uczył rzeczy. Tutaj
Go doświadczacie. W Białej Wieży doświadczacie wyłącznie Boga. To was zmienia.
Wyobraźcie sobie jest Biała Wieża, jest jasność, nagle Go spotykacie, ja zbaraniałem.
Stoi chłopczyk, może 9-cio letni, totalnie niewinny. Ma w sobie niewinność,
niewinność, a z niej wynika wszystko – bezgraniczna miłość, bezgraniczna troska. On
jest, stoi i patrzy i co dalej. Za każdym razem, kiedy cokolwiek robimy, czujemy nad
sobą coś, co jest wyższe, co jest nad nami. Stoi taki mocny Ojciec ze wszystkimi
mieczami i mówi: ja cię ochronię, ja ci zrobię, itd.
Duchowa bezczynność, nic nie robimy, wszystko się zmienia. A tam?
Wchodzicie do Białej Wieży i jest tylko chłopiec. Stoi i patrzy i uwaga możecie z nim
zrobić, co chcecie. Jak byście chcieli możecie w tej chwili zniszczyć Boga i Go nie
będzie. On jest bezgranicznie bezbronny i przez tę swoją niewinność, przez
bezgraniczną miłość jest właściwie nietykalny, czemu? Za każdym razem, jak do
czegoś dążycie albo jak z kimś rozmawiacie, próbujecie zatuszować swoje słabości,
ale tutaj jak się z Nim zderzacie, macie do czynienia z chodzącą doskonałością. Nie
możecie zrobić nic. Każdy na swój sposób doświadcza Boga. W Białej Wieży
doświadczacie obecności Boga, tego małego chłopczyka, który będzie na was patrzył,
tak jakby czegoś od was chciał, jakby był bezbronny, a On jest niewinny. Potem jak
Go doświadczycie macie Czarną Wieżę.
W Oazie Wzrostu stykacie się z Lamartami. Lamarty są to zamknięte w
przestrzeniach wasze poprzednie działania, egzystencje, zapis pewnych wcieleń. One
wyglądają jakby takie rurowe konstrukcje, a to trójkąty, stożki, czasami mają ściany
jak bańka mydlana. To jest jak matematyka, tak samo skale astralne na cylindrach,
to jak wyższa matematyka. I jak ich dotkniecie, czy w was wejdą, to jak byście się
budzili, będziecie albo pojmować siebie innymi, albo doświadczać stanów zupełnie
innych, takich, jakich doświadczaliście, będąc tą cząstką w innych wymiarach. Jest to
nie do pojęcia, nie idzie tego przetłumaczyć, ponieważ odnosi się to do zupełnie
innego systemu istnienia. Po prostu stykacie się sami z sobą, z innych wymiarów.
Czyli tam, gdzieś było jakieś zamknięte doświadczenie, przeszłość, przyszłość to nie
ma znaczenia. Te figury możecie sobie wezwać, możecie się tym pobawić. Może was
to czegoś nauczyć.

Czarna Wieża – w niej widzicie własne słabości. Czerń tam jest i tam
jesteście rozproszeni. Nic innego nie istnieje, tylko wy i wasze słabości.
I uwaga, okazuje się, że te wasze słabości, wcale słabościami nie są. Tu, w tej
Czarnej Wieży będziecie się zapoznawać z tym czymś, co system nazywa w was
złem, co chcielibyście odrzucić, a co jest wyłącznie cząstką was samych. System,
oprogramowanie każe wam zostać kalekami, każe wam odciąć ręce, nogi i właściwy
sposób pojmowania siebie i świata. Po co? Kaleka jest bezsilna, cierpi. Okazuje się,
że nie musimy czegoś takiego robić, że ta nasza ostrożność, strachliwość itd. jest
wielkim darem, bo ta bojaźń jest po prostu przygotowaniem się do czegoś,
przygotowaniem planu. To jest totalna ostrożność we wszystkim. To jest
przecież podstawa bezpieczeństwa, a nie strach, lęk itd. Wszystko można
odwrócić. Czasami ludzie się gubią, zwłaszcza w energii przeciwnej, w pożądaniu.
Pożądanie, takie pragnienie, jak ono spadnie w obszar seksu, gubi człowieka.
Ta energia, bo jest związana z energią mocy, człowieka porywa. I człowiek
spostrzega, że to było niewłaściwe ukierunkowanie namiętności. Namiętność jest
pasją, z pasją możemy wchodzić w drugiego człowieka, poznawać go na różne
sposoby tj. zjednoczenie się dwóch cudownych istot, wszechświatów. Nagle okazuje
się, że ukazywano to nam w tym oprogramowaniu jako coś zwyrodniałego.
Usunęlibyśmy to - i co by się stało? Bylibyśmy kalekami i nie bylibyśmy zdolni do
wzrostu. Tutaj, w Czarnej Wieży będziecie się transformować. Nie ucina się nóg, nie
ucina się rąk, nie wstawia się potem protez takich, jakimi system chce je widzieć. Tu
się budujecie. Coś wspaniałego jak będziecie tego doświadczać.
Jak już się zbudujecie - Jezioro Radości. Jak wiecie są tutaj przewałki, ale w
Jeziorze Radości będziecie musieli pływać. Oczywiście Jezioro Radości jest umowne,
dla was może to być bilard, jazda na nartach itd., ale autentycznie Jezioro Radości
jest. Będziecie się też uczyć mozaiki, jak Oni to nazywają, zestawieniem
drobniutkich chwil szczęścia. Wyobraźcie sobie, ze nie sposób działać jak się nie
odczuwa radości w życiu. U mnie było tak, że w Wa-wie wpakowaliśmy się do Jeziora
Radości, a ja stoję na brzegu i nogi mi się nie ruszają i słyszę „nie wejdziesz”. Czemu
nie wejdę? Bo nie ma w tobie radości. Próbowałem też podnieść poziom uzdrawiania
i nagle wszystko stanęło. Nie wiedziałem czemu. Kiedyś wola była 100 %, a to mi
spadło na 80 parę %. We wnętrzu powstała bariera. Coś mi mówi chłopie, w co ty
się pakujesz, ty już nie masz swojego życia, a jak to się w tobie rozwinie całkowicie,
to już nie będzie nawet myślenia o TV. Pytam Góry czy to można zmienić, żeby cel
wypełnić, żeby wszystko się stało. Wiecie co? Wpadłem na genialny pomysł,
wpakowałem się do Oazy Wzrostu, przywołałem kogo trzeba i pytam co trzeba
zrobić: „Zmień się”. Poprosiłem o to bym zaczął czerpać pełną radość z tego, co jest.
Już nie TV i piwo tylko to, co jest. Czyli innymi słowy przychodzi wiele osób i mówią:
„ ale ja chce z tym partnerem być, żeby on wrócił, a sama Zołza albo on pomylony,
w tym pojmowaniu rzeczywistości”. Żadne z nich nie ma odwagi by prosić Górę o to
by po prostu to się stało, by ta osoba bez względu na to, w jakim zakresie była
zmieniona. Nie robią tego, a przecież jak osoba by była zmieniona, będzie w stanie,
w którym będzie to aprobować i w pełni tego doświadczając, chcieć. O tym nie myśli
nikt. Ja poprosiłem, bym czuł radość z tego, co robię i poczułem i znowu mogłem
powolutku iść do przodu.

I wy musicie w Jeziorze Radości trenować samych siebie. Mało osób odczuwa
radość z życia. Po co ta cała reszta? On nie uruchamia woli do różnych działań, bo go
to nie bawi. Nie będzie też pracował nad sobą, nad przyznaniem sobie prawa do
szczęścia. Do Jeziora Radości musicie wchodzić i nadrabiać tam to, czego tutaj nie
możecie. Możecie tam pływać, pić, fruwać, wszystko, co chcecie. W ten sposób
zapiszecie to w sobie i zechcecie wyrażać w normalnej rzeczywistości, bo tutaj sobie
odmawiacie do tego prawa. Mówią o mozaice, czyli, jak wejdziesz w tą rzeczywistość,
chwytaj chwile szczęścia, a nie dziś jedną, jutro jedną, ale najwięcej teraz. Teraz
trochę TV, trochę piwa, rozmowa z Kowalską, teraz sobie coś ugotuję, teraz spotkam
się z tym, teraz z innym. To jest zapis energetyczny, wum, wum, zaczyna to
pobrzmiewać, takie małe fale i nagle jedna oktawa i zatrzymacie tę potrzebę, by to
trwało, trwało w nieskończoność. Zaczyna się coś budzić. Nie wolno bowiem o sobie
zapominać. Odpowiedzialność, troska, opieka i miłość zaczyna się od nas w
obszarach duchowych i wszystko inne wspólnie się toczy, ale trzeba właściwie
uruchamiać te energie, czyli w Jeziorze Radości zaczynacie czuć swoją istotę, jej
związki z tą i z innymi przestrzeniami, bo ona zawarta jest w różnych obszarach. Musi
się wam zechcieć żyć, bo nie uruchomicie woli w pełni. A jak chcecie sięgnąć kresu
działania, wola jak i świadomość muszą być przepracowane w 100 %, ustawione
energetycznie.
Kolejna rzecz i będziecie tu różnych przygód doświadczać, jest Wzgórze
Słońca. Niesłychanie ważna i trudno w tej chwili odczuwalna. W przyszłości 60 %
działań będzie z tym związana. O co chodzi? Uwaga - wiecie już o tym, że przyjdą
kataklizmy. Nie będą one silne, a w ciągu 20 lat zacznie się stabilizować. To jest
możliwe tylko przez jedność z siłami przyrody. Z Duszą Planety nie można, ale z
siłami z tym pośrednikiem można się kontaktować. Powierzchnia Planety, gleba jest
tak zdegradowana, że jałowieje. Jakość biologiczna jest tak denna, że bez kolejnych
ton nawozów nie można nic wyprodukować. Dzięki podpowiedziom sił przyrody będą
arbuzy wielkie jak karety, arbuzowe pomidory itd. bez żadnych środków nawożenia.
Odrodzi się gleba, odrodzi się atmosfera. Tak samo będzie wpływ na żywioły. Te
wielkie kataklizmy zostaną powstrzymane. Zmieni się obraz ziemi. Przyjdzie taki
moment, kiedy każdy z nas będzie sadził po 100 drzewek i zamiast do baru, ludzie
będą się cieszyć, że idą sadzić drzewka. Będziemy przenicowani. Nie będzie
pielgrzymek na kolanach do Jasnej Góry oprócz aspektu duchowego, bo to jest
cudowne. Tydzień pracy będzie 4-dniowy. Ludzie naprawdę będą dbali o przyrodę.
Zacznie się wszystko odnawiać.
Na Wzgórzu Słońca będziecie uczeni, będziecie doświadczać kontaktu z
pierwotnymi siłami, które są dla nas niekorzystne, a są na tej planecie. Tu jest ta
cała wieża. Dzięki temu co stąd spłynie, będziemy mogli odtworzyć pierwotną jakość
życia na tej planecie i odbudować na niej życie, bo ono jest zagrożone.
Ja to bym Zdrój Życia po Czarnej Wieży wstawił, ale niestety tak leżą i nie
idzie tego przestawić. W Zdroju Życia macie dostęp do naszej pierwotnej energii, do
tej czystej, może nie tych idealnych wzorców, jakie mają pierwotni ludzie, ale tu jest
człowiek odbudowywany. Ale tam trzeba codziennie wchodzić. Sam proces starzenia.
Ja kiedyś myślałem, że to będzie spowolnienie, ale to nie jest spowolnienie. Nie
można procesu starzenia spowolnić. Można go cofać. Za każdym razem jak człowiek
tam wchodzi, tylko musisz być do tego przygotowany. Wchodźcie tam i jest tak jakby
zegar genetyczny, biologiczny został cofany i dalej biegnie, cofany i dalej biegnie.
Ale trzeba to raz dziennie robić. Te energie, które niszczą komórki nie pozwalają

tym komórkom właściwie działać, bo one mają swoje, inteligentne programy, to te
energie są kasowane. Nim one zaczną wpływać do komórek i znowu je niszczyć, to
my już znowu jesteśmy Zdroju Życia. Dlatego jest możliwa odbudowa helis DNA.
Tutaj jest sekret tego wszystkiego. Tutaj trzeba się pakować, bo proces zdrowienia
jest dzięki temu właściwie uruchamiany. Jest to też odczucie swojej istoty. Człowiek
zaczyna dbać o swoje ciało fizyczne i energetyczne, musicie dbać o całych siebie.
Powolutku, dzień w dzień zaczyna być inny.
Cisza Nocy - przekręt jak nie wiem co. Ja myślałem, że ot tylko ja
doświadczałem kontaktu z Bogiem z podpisywaniem Księgi Zwierzeń – z Nim. Jak On
przyszedł, a pozwolił mi coś wpisać to wiedziałem, że to się stanie. Uwaga jednak na
rodzaj doświadczenia. W Ciszy Nocy jest tylko ławka i różne przestrzenie.
Ławka może stać w Himalajach, nad Niagarą, w mieście , w kinie, czas i miejsce nie
mają znaczenia. Ławka, reszta to jak kino i przychodzi do was Bóg. Zawsze jest od
was gorzej ubrany, brzydziej wyglądający, zawsze o jedną klasę niżej. Jak jesteście
chorzy to On będzie bardziej zdechły od was. Szoku doznacie na Jego widok i na to,
kim On jest, gdy zaczniecie podpisywać Księgę Zwierzeń. I do takiej istoty wy
powiecie, że chcecie to i tamto. Nagle wy lepsi, lepiej wyglądający, a od Niego
pragniecie pewnych rzeczy. On wam to od razu da. Jak to odczujecie, pojmiecie, że
musicie zacząć od siebie wymagać. Zaczynacie być zmuszeni do działania, a
jednocześnie odczuwacie z Nim, zaczynacie się zmieniać. To jest nowa, duchowa
jakość, niesamowite, ale też barwne, cudowne. On czasami będzie przy was coś
robił. Wspaniała rzecz. Ale jesteśmy zmuszeni do działania, bo możemy więcej.
Biała Księga, księga duchowego zapisu. Stwórca, albo Bóg daje ja przez
Stwórcę. Tu On dopisuje wszystko to, co jest ważne. Nagle każdy z was będzie mógł
odkryć swoją duchową cząstkę. Księga Zwierzeń dotyczy naszej działalności,
świadomości itd. W Białej Księdze działa wasz Duch, zobaczycie, jakie tam są wpisy,
czego wasz Duch chce. Nie wiem jak będziecie tego doświadczać, bo tu stykać się ze
Stwórcą i tam, żeby to odczuć, musicie być pełni harmonii, musimy mieć kontakt nie
z Duszą, ale z Duchem. Będzie przychodzić i przenicowywać was na wskroś, nie
będziecie tacy jak dawniej. Tu jest taka pierwotna natura. Jak ktoś jest od PBZ, tak
tu jest zawarty, jego Stwórcą jest bowiem ktoś inny. Ale tu jest biały zapis.
Wrota Czasu, podobnie wyglądają, jak wrzeciono czasu, można tam zajrzeć,
otwierają się. Uwaga na interpretację, bo możecie ujrzeć inną rzeczywistość, jakby to
dotyczyło przyszłości. We Wrotach Czasu możecie też spojrzeć w przeszłość, w
teraźniejszość, w przyszłość. Tam też pojmiecie pewną zadziwiającą rzecz, że można
zmienić będąc tu, coś w przeszłości i teraz się zmieni jakość życia. Wrota Czasu są
pewnym ułatwieniem, ale też są takim magnesem, który mówi nam wprost, otwórz
zobaczysz, to co na górze jest i na dole, to co robimy jest już zrobione. Można się tu
czegoś nauczyć, można sobie cos ułatwić, tj. takie odczucie, iż jesteśmy elementem
całości, ale też całością tworzącą te elementy. Doświadczajcie tego, zaglądajcie tam,
możecie raczkować, ale potem to się otworzy tj. już pełniejsze jasnowidzenie.
Wrota Stworzenia – są właściwie doświadczeniem tego wszystkiego. Jest
takie jedno miejsce, gdzie jest stwarzany Duch Ludzki. Wrota Stworzenia dotyczą
pewnych energii Stwórcy. Sam Duch Ludzki został już stworzony. To wygląda tak, jak

byście się dostali w piękniejsze przestrzenie, które gdzieś tam, w kosmosie są.
Cudownie to wygląda. To jak tysiące słońc, wschody i zachody, słońca. W życiu nie
wiedziałem tak cudownych kolorów, nie sposób tego zapomnieć. Nagle, to żyje,
duchowa, potężna energia, tj. cząstka Stwórcy i takie kule, które wylatują i znika to,
a ty wiesz, że w odległej galaktyce, gdzieś znów ktoś się będzie rodził. Duch ludzki i
dusza i on zaczyna swoje nowe życie. To jest doświadczenie tego wszystkiego. Jak to
widzicie, to zdajecie sobie sprawę z tego, że dzieciątko się rodzi, a tu wojna.
I widzisz, jak zawalisz, to to, co się rodzi będzie przeklęte, cierpiące po kres
istnienia. Ja tego doświadczyłem. Ocieracie się o początek tego czegoś, co może
kiedyś być totalnie szczęśliwe, może być bogiem lub więźniem najbardziej
zdegradowanym.
Świątynia Serca, na końcu tego korytarza Matka Boska. Duch Św. i tam
dopóki nie wchodzicie na drogę wniebowstąpienia niczym Maria, która się czasami w
tej energii wyłania, czasami widać tylko fragmenty, twarz, ręce itd. to jest opieka.
Ona przytuli, Ona poprowadzi, wprowadzi do różnych miejsc, bo jak wiecie, jak się
wchodzi do Świątyni Serca, to wskoczymy do Wieczernika, podejść sobie do hostii,
niech będzie wszystko czyste, jak macie stracha, jak jeszcze nie potraficie powiedzieć
sobie: Matko! odczuć i powiedzieć sobie jestem cząstką, czyli w tej rzeczywistości
Panem Bożych Zastępów i nikt mi nie nadepnie a ogon. Dopóki tego nie można,
wskoczyć do Wieczernika Graal się pokaże, czasami się to wylewa i taki strumień
płynie, wziąć hostię.
Potem Oaza Wzrostu. Wzrastacie, stajecie się mocni. Jak tego nie
przerobicie, wszystko prędzej czy później padnie, bo oni pracują, oni czekają, oni się
przygotowują, a jak wy macie stabilny stan i pracujecie, oni nie nadążają. Ale jak
odczujecie, oni mogą się przyglądać. Ale zagrożenie istnieje do końca życia. Do końca
życia musicie być czyści w myśli, słowie i czynie. Jak już w to wejdziecie, okaże się,
że to nie jest wcale takie trudne. Na dodatek nie trzeba wtedy o niczym myśleć. Nie
muszę się zabezpieczać, bo nikt mi nic nie zrobi. Nie muszę myśleć o Kowalskim, co
zrobi - po co? W harmonii i tak cała wiedza przychodzi. Z każdym mi jest dobrze, to
nie muszę kombinować. Z każdym mi jest dobrze, każdego kocham. Nie muszę
kombinować, oszuka, nie oszuka, mój interes, jego interes, bo to tylko mózg ludzki
myśli. I nagle znika to wszystko. I nagle „Matko, to co ja mam robić?” - Słyszysz:
„ A istniej, a doświadczaj, a bądź szczęśliwy.” A tak, siedzi się godzinami i
myśli się: a co będzie? a jak to zrobić? a tymczasem byłoby tak: spotkanie, TV itp.
Patrzcie, ile by było radości.
Tutaj, gdzie jest Duch Święty to tylko doświadczamy kontaktu z Matką Boską.
To jest totalna opieka, prowadzi do drzwi, przeniesie w jakiś świat. To jest totalna
opieka. Następny krok, jak to przerabiacie jeszcze tego nie musicie do końca
zamknąć, a już możecie wejść na drogę prowadzenia. Oczywiście tutaj, to wszystko,
o czym mówimy, jak koleżanka nasza powiedziała, jest autentycznie wyrażone w
aspektach boskości. To harmonia boska, żeby wejść w ciszę, wymaga odczytania
siebie. To, co tu doświadczacie, zmienia was, czyli tak w mocy duchowej, w
odpowiedzialności za siebie i za innych, a jednocześnie wzrastacie w aspektach
boskości. Możecie sobie sprawdzić, na jakim poziomie jesteście. Przez doświadczanie
wszystkiego w Świątyni Serca pozwala się własnemu Duchowi to odnaleźć, nic nie
musisz zrobić, obserwuj, doświadczaj, nie myśl. W Oazie Wzrostu możecie pozwolić

sobie też na doświadczenie, czyli na przejęcie kontroli nad świadomością poprzez
waszego ducha. Pozwólcie się zintegrować i wtedy w aspektach boskości zawrze się
wasza całość.
I tu pamiętajcie jak było podnoszenie po schodach, idziecie tam, jest za sobą
korytarz, a wy obracacie się, czyli schody idą w dół pod wami, patrzycie, a to
wygląda jak wydłużona, Złota Piramida, w rzeczywistości tj. Złota Kolumna i
światełko spływa i bije na te schody, pytacie: a co to? I słyszycie: a Droga
Prowadzenia. U góry są promienie. Jest białe światełko i 7 promyków, wy idziecie
do góry. Tam, w światłości, tej najwyższej mieszka Bóg, autentycznie niewinne
dziecko. Nawet wtedy, kiedy Matka Boska weźmie was już na drodze
wniebowstąpienia, zawsze to jest dziecko. Nigdy nie pokaże się jako siła. Co to
dziecko może ? - Co przez tę niewinność może zrobić. To było tak:
Jest 7 stopni ogólnie wejścia w światłość, 8-my to jest wejście.
Oni te stopnie nazwali:
1- poziom światła, już wchodzisz w światło. Każdy ma ten poziom zaliczony, bo w
Świątyni Serca jesteś w świetle
2- poziom spojrzenia, patrzysz, czy tu jest dobrze, czy nie dobrze
3- poziom namysłu, porozglądałeś się i kombinujesz, warto, nie warto, czy ja
potrafię się zmienić, co tu zrobić
4- poziom zmian, dobra, zmienię się, pakuję się do Świątyni Serca, zaczynam
wzrastać
5- poziom pewności, zaczynam wiedzieć, tu ja mogę, tu jest spokój, tu jest
harmonia
6- poziom przekształceń. Mogę i zaczynam przekształcać całkowicie łącznie z tym
swoim stosunkiem do świata.
7- poziom kroku, idę krok ku światłości
8- wchodzę w światłość, a tam jest Bóg
Wchodzę tam, Bóg na mnie patrzy, ten malutki chłopiec. Matko, spodziewałem
się, że spotkam tego na tronie, tego wielkiego, który mi powie: chodź chłopcze, siądź
mi na kolankach, co ci dać? Skrzynie skarbów, zbroję, żeby mi było łatwiej? A tu ten
chłopczyk i patrzy. To było pierwsze wejście, żeby zrozumieć, kto tam jest i co to
znaczy Bóg. Odsuwa mnie lekko na bok i widzę: po tych schodach wchodzi o 2 głowy
ode mnie wyższa postać, szczupła, czarna, połyskliwa, ta postać jest sama dla siebie
zbroją. Głowa jest hełmem, ma pas i nóż. To jest największa moc zła, jaka
kiedykolwiek może powstać. Najdoskonalszy rycerz, totalna wiedza. Żeby tu dotrzeć,
pokonał w sobie wszystkie słabości, jakże świat musieli zmienić, by obejść
odpowiedzialność, troskę, opiekę, miłość, by dotrzeć tu, gdzie jest Bóg. Stworzyli
świat, który nam zaprzecza, nowe prawa stworzyli i tego się musimy bać. I on stanął
przed Bogiem i pierwsze co, szok - Ale to jest totalna inteligencja. On chwilę tylko to
rozważa, ale wie co jest. Pierwsze, czy to nie jest złudzenie, niewinne dziecko, które
na niego patrzy, bezradne. I taka podpowiedź, a może Bóg tu jest, jak on podniesie
rękę, to go sparaliżuje. On już wie, że to naprawdę Bóg. Już wie, że wygrał, że dotarł
tu i w tej chwili ma do czynienia z największą słabością, jaka jest. Ponieważ za tym

całym planem ukrywała się istota najsłabsza, tak bezbronna, że niezakładająca
jakiegokolwiek oporu. Ścieracie się z czym? z oporem. Jak spotkacie człowieka, który
się nie opiera, bo jest totalnie was miłujący, nie ma się do czego przyczepić. Człowiek
musi walczyć, a tu nie ma oporu. Ale on już wie, ze wygrał. Patrzy na tego Boga,
podnosi nóż do góry i zamiera. Ja szoku doznałem, jak widziałem przemianę. Totalne
zło odrzuciło wszystko, co kiedykolwiek istniało, zapomniało o swoim pochodzeniu,
nawet on, pochodząc od Boga. Wyprali go ze wszystkiego i sami siebie też, ale nie
mogli przerwać związku z Bogiem. Musiało zostać coś, co utrzymuje ich pochodzenie.
Jedyna cząstka duchowa, zawieruszona, zapomniana, myśleli, że ona nie istnieje.
Jedna, bezgranicznie mała, ale ona w nim była. Już jest zapis. Zabijając Boga, zabija
w tej chwili siebie. Ta cząstka zaczyna pobrzmiewać. To wyglądało jak bijące serce,
taka mała, taka, widać ją w nim. Rozumie już to. Jak to tylko uderzyło, wypełnia go
wiedza, co będzie w bliskiej i odległej przyszłości, jak świat to niewłaściwie
pojmował. To jest najwyższa inteligencja po drugiej stronie. Najdoskonalszy z nich,
który tutaj dotarł, by ostatecznie zmienić porządek rzeczy i on od razu wie,
zrozumiał, że wbrew pozorom nie mógł zabić Boga, bo zabiłby siebie, a wtedy
przestałoby wszystko istnieć. Może to zrobić, więc jak wszystko przestanie istnieć,
przestanie cierpieć. Nie może tego zrobić, bo tu jest niewinność, brak oporu. Nie
może zabić, czegoś, co jest doskonale. Już wie, że musi wrócić do swojej prawdziwej
natury. Nie jest to od razu możliwe. Mógłby teraz paść, powiedzieć, Boże przebacz,
ale on tego nie robi - bo jest z innego porządku rzeczy, to byłoby niewykonalne.
Chowa nóż, odwraca się, odchodzi, znika. I w trakcie jego znikania, ukazują powoli
jego przyszłość. Wróci do swoich, będzie cierpiał. Najpotężniejszy pozwoli się
molestować wywiadami, upokarzać, przesłuchania itd., będzie w wiezieniu, chociażby
mógł się z tego więzienia wyrwać, on tego nie zrobi, bo teraz powolutku, krok po
kroku będzie odtwarzał siebie, będzie pozwalał by jego pierwotna natura, którą w tej
cząstce zrozumiał - a że był złem, to ta cząstka i tak zostałaby wychwycona, tak jak u
człowieka, który pracuje nad sobą i jest w miarę doskonały, niewłaściwa myśl od
razu zostaje schwytana i odsunięta. Tak samo to dobro zostało od razu zauważone i
to go zaczyna zmieniać. Więc przyjdą tysiąclecia, miliono-lecia, kiedy on się odtworzy
w bólu, cierpieniu itd. Tego doświadcza się właśnie w światłości. Tam się otrzecie o
prawdziwą istotę Boga i On każdego was poprowadzi ścieżką, która mu jest dana.
U mnie jest wojna, więc prawdopodobnie, to, co mi ukazali, tyczy się mnie. To
mnie tak poruszyło, że nie potrafię zapomnieć tej chwili. To we mnie żyje. Dzięki tej
chwili nabrałem pewności, co do własnych działań, ponieważ wiem, że Lenariiego
można zniszczyć. On jest chory, leży na łóżku. Natomiast Boga zniszczyć nie mogą.
Nie wiedzą bowiem o tym, że są cząstką Jego. I nie mogą siebie wymazać. Mogą
wiele namieszać, wielu Stwórców może zginąć, wiele istnień może cierpieć, ale Boga
nie ruszą. Nie wiem, czego wy tam będziecie doświadczać, w światłości bowiem jest
wasza ostateczna przemiana. Potem jest tylko zejście jako Posłany. Z tej świątyni,
jak będziecie wychodzić, jest jeszcze promień prowadzący ze Złotej Kolumny w górę.
Jest to Droga Wniebowstąpienia. Tam jest Matka Boska. Dwa są odczucia,
pierwsze totalnej opieki. Idziecie do Niej i odczuwacie totalną opiekę. W
rzeczywistości, ja jak się tak pokuję, to zasypiam. Co to oznacza? Że ciągle jestem na
tyle słaby, że sam tej opieki tu, przy wniebowstąpieniu, nie mogę komuś dać. To nie
jest ta opieka tu, która się wyraża w mocy Ducha Św. To jest najwyższe prawo, kiedy

człowiek chciałby doświadczyć matki, a musi ten zapis kiedyś w nim być, jak chce
być Świetlisty, mówimy o Świetlistym, jakby chciał iść drogą Wniebowstąpienia.
I następną rzecz, Ona uczy. Szkoła, tablica i Bóg was będzie przyprowadzał. Bóg
jest Jej malutkim dzieckiem. Ciągle niewinny i On chce wam pomóc. Ale matka jest
najsurowszym i najdoskonalszym nauczycielem. Nie powtarza. Napisze wam na
tablicy to, to i to. Nie będzie następnej lekcji, dopóki się tego nie zrobiło. I to mogą
być najbzdurniejsze sprawy. Np. powie byście sobie zrobili sok z marchwi. Albo
byście pojechali kogoś spotkać, to szokujące, a wy godzinami będziecie kombinować,
o co chodzi. I to może być błąd, bo będziecie się odwodzić od tego czasu. Trzeciego
stanu jeszcze nie doświadczyłem – jak mówią- a jest jeszcze trzeci. To jest droga
wniebowstąpienia i to są cudowne sprawy. Jeśli chodzi o Matkę Boską, patrzcie, co
powiedzieli:
„ Nie sposób osiągnąć doskonałość Matki. Samo odczucie różnic między
Nią, a nami może doprowadzić do szaleństwa. Jak, w takich
okolicznościach może ona uruchomić w nas moce, które swoimi
słabościami możemy niewłaściwie wykorzystać.”
Zobaczcie, już tu na najniższym poziomie wielu z was tak chce (w przenośni):
machnąć ręką, by powstały nowe ściany, rzucić okiem, by sparaliżowany powstał,
potem to, potem tamto. A czy są tylko czyste myśli? A jakby tak Kowalski przechodził
drogą, a my: „aby padł” i patrzymy, Kowalski połamany. A ci z was, którzy
zapomnieli się modlić - gdzie są czyste myśli o pewności. Zaraża się potem na
odległość w swych słabościach innych. Zamiast ich wynosić, to dołujecie całe wsie,
bo nie potraficie sobie poradzić z własnymi myślami! Jestem słaby! Atakują mnie!.
Wykańczacie przez swoje słabości tysiące osób - a akurat Kowalski w jakiejś swojej
chałupie interes prowadzi, interes jego życia, nagle idzie wasza słabość, on nie da
rady, na lata zawaliliście mu życie. Kto z was to odczuwa?
„ Jedynym wyjściem jest pozostawanie w stanie miłości, jedności ze światem, stałe
odczuwanie obecności DŚw. a przy sobie opieki Ojca. Nie ma innego sposobu na
pozostawanie w harmonii, by bez niebezpieczeństwa niewłaściwego użycia móc
korzystać z Mocy Istnienia”. Jezus korzystał w 30% z mocy istnienia. Jakby był
Świetlistym to: z 50-60 %. Granicy nie przekroczył.
„Odczuj boską niewinność, w niej zawarta jest bezgraniczna miłość, dobroć i
bezgraniczna tolerancja, sam sens istnienia, a utrzymasz w sobie korzystanie z mocy
istnienia.”
Jak otarliście się o Boga, zaczynacie pojmować jego niewinność. Patrzycie na
drugiego człowieka, a on jest zły, taki, siaki, a was to nie interesuje, wy tylko
chcecie, by on był kiedyś szczęśliwy. Musicie patrzeć na Ojca. I tu ta ostateczna
przemiana, ta tycząca się najwyższego poziomu uzdrawiania związana jest właśnie z
Ojcem. I co zamyka te całą naukę.
„Musisz uwierzyć w to – mówi Ojciec – że Ja Jestem, że patrzę na ciebie, że
cię obserwuję, że cię wspieram, że cię wypełniam. Żyj, ale patrz na świat naszymi
wspólnymi oczyma. Napełniaj go miłością, spokojem, zaufaniem, a podda ci się, bo
odpłaci ci się tym samym. Nie musisz mnie tam szukać. Ważne, byś szukał mnie w

sobie. Bym zaczął stanowić integralną z tobą całość. Wtedy usłyszysz mój głos w
swoich ustach, ujrzysz całość moimi oczami i użyjesz mocy należącej do mnie „
Pozwól wypełnić siebie mną, dbaj o mnie w tobie, a jedność nasza uratuje ten świat.”
To koniec nauki.
Czyli, innymi słowy, dopóki odczuwacie wyższe siły nad sobą, nie postępujecie dalej.
Czyli, pracujecie nad tym, by zjednoczyć te siły w sobie, aby jako Pan Bożych
Zastępów pozostał tylko nad wami Bóg. Wtedy zaczynacie odczuwać Jego w sobie,
patrzeć Jego oczyma, pozwalać mu mówić, czyli w tej jedności wyrażać w swoim
działaniu, myśleniu i słowach to, co On by zechciał przez was w tym świecie zmienić,
uczynić. I to kończy się całość. Jak wam uda się to zrobić, jesteście Posłanym.
Jest jeszcze jedna próba. Zaufanie sobie, by uwierzyć w to, że dasz radę, że
wytrwasz w utrzymaniu własnej doskonałości. Nie mogą oni nawet w przypadku
uruchomienia czakramu, czyli Kanału Bratniego, schodzić, tworzyć tam konstrukcji,
istnieć, jeśli wy nie gwarantujecie, że go utrzymacie. Tak samo Bóg, jeżeli ma już
ostatecznie poświęcić wysiłek na zejście, musi uwierzyć, że wy się nie załamiecie, a
więc musicie być naprawdę w sobie z ludzka doskonali, żeby kiedyś nie odżyła
bzdurna idea, że Kowalski jest Bóg, albo nie daj Boże, że Demon może mi coś
wsadzić, albo inny człowiek we mnie uderzy, bo to jest niedopuszczalne. Takie myśli
nie są nawet historią. Jezus, jak doszedł do Boga, to na końcu drogi powiedział:
Ja jestem, ja się odnalazłem. Ja jestem gotów do tego, byś do mnie
wszedł. Jak się odnalazł, to wiedział, o co chodzi, żeby działać tutaj, żeby
odbudowywać to wszystko, żeby otwierać ręce, żeby w tej przestrzeni schodził Bóg.
Bo nie było dla Niego innej drogi. On się odnalazł. My musimy wiedzieć pocośmy tu
przyszli. Dzięki temu prostemu zabiegowi od razu wzrasta nasza moc w tych
obszarach. Ogólnie jest tak, że działamy w trzech obszarach: w obszarze Ducha, w
obszarze Świadomości, i tutaj w tej rzeczywistości, czyli w obszarze materialnym i do
tej rzeczywistości należy też ciało.
Bardzo prosto sprawdzać, w jakim zakresie już działacie. Nie można
uzdrowić np. umysłu, jak nie macie uzdrowienia w obszarze Ducha pełnego. Nie
możecie Duszy wyciągnąć i wsadzić w ……….(?) bo tam nie ma tej mocy. Zawsze
działanie jest 100 %. Częściowe uzdrawianie do 90 % i zupełne do 100 %.
Najważniejsze byście częściowe zamknęli, a potem, by było całkowite. I każdy musi
to przelatywać. Ja miałem duchowe dawno temu, dlatego mogłem w tamtych
obszarach, czy z Duszą ludzką tyle zrobić, czy z tamtymi siłami, ale ciężko nad tym
pracowałem. Świadomość też zamknąłem dopiero teraz. Pełnię odzyskałem
niedawno. W uzdrawianiu fizycznym też chcę zamknąć dopiero teraz, ale tylko
częściowo. To są progi. Każdy z was może sprawdzić, co możecie zrobić i gdzie - na
skali 100 %. Teraz załapaliście wszystko. Nic innego tylko trochę nad sobą
popracować. Ogólnie jest tak - mówimy o uzdrawianiu, które działa tutaj w tym
wymiarze - to kanały są potrzebne, to coś przez was schodzi.
W przestrzeni Ducha są dwa kanały poczęcia. Jeden jest zależny od
Stwórcy albo Boga, a jeden jest w was. Jest ich 2, ale jest 6 kanałów wejścia, by
one powstały.
Sprawdzać: ile macie uruchomionych kanałów wejścia i kanały poczęcia czy
są już 100 %, czy częściowe.

Kanały poczęcia później się rozczapierzają, każdy z nich na 64 kanały zejścia, które w
ciele fizycznym zwą się kanałami transformacji. One mogą być krzywe, zaburzone,
może ich nie być. Jak kiedyś będą wszystkie całościowo tzn. że 6 kanałów wejścia w
te kanały poczęcia, od 10-12 kanałów w te kanały wejściowe, transformacyjne,
wtedy autentycznie, energetycznie jesteście zdolni do tego, by całkowicie moc przez
was zeszła, by w totalnych ciemnościach odtworzyć drogę dla działania Ojca.
Parametr duchowy to jedno, a ustawienie energetyczne to drugie. Latarka to
parametr duchowy, mamy ją, ale bateryjkę trzeba włożyć - energia.
Dopóki ciała macie chore, też nie uzyskacie pełnej bateryjki. Trzeba się
uzdrowić. Jak parametr duchowy jest wysoki, zwłaszcza przy nas, jak jesteśmy
artefaktem, to nawet ciało chore da wam taki max działania, że nikt wam nie
dorówna.
Mówimy tu o drodze otwartego serca. Są różne drogi. Nawet totalne zło
potrafi uzdrawiać do poziomu 7. Są tacy, którzy korzystają z sił kosmosu, przyrody.
Jest taka granica 10.9 i mogą tu dojść. Trzon duchowy, to jednoczenie wszystkich 3
części, proces zespalania całości, to integracja ludzkiej istoty. U Jezusa było – jak stał
się Posłanym 97 % tej integracji. Tu chodzi o integrację całej naszej Istoty w
swych najwyższych wibracjach.
W przypadku Schodzących i Powróconych, będących cząstkami Pana
Bożych Zastępów chodzi o integrację zaczynająca się od poziomu Jana, czyli
mówimy o potężnych siłach duchowych, o odczuciu, kim się jest, przez co odczuwa
się silnie swoje wyższe powłoki, co doprowadza do odnalezienia swojej, tzw.
tożsamości i odczucia, iż się jest w tej rzeczywistości Panem Bożych Zastępów, przez
co ostatecznie pojmuje się, iż nad nami jest tylko Bóg. To wspaniałe odczucie
świadomości własnej mocy niezależności od innych sił i swej duchowej i istnieniowej
wyjątkowości, co nie ma nic z Ego, a jest spięciem z całością dostrzegająca
wspaniałość każdego elementu wszechrzeczy, to klamra spinająca wątpliwości w
uwierzeniu w swoje mocne, duchowe pochodzenie. Wyraźne tego odczuwanie
zaczyna się od integracji na poziomie 83 %, a przebłyski tej prawdy uwidaczniają się
podczas stanów modlitewnych, gdy wartość przekroczy 41%. Dzięki temu wiara we
własne działania potrafi wzrosnąć o 40 % tj. bardzo dużo.
Bóg powiedział – tak, jak kochasz ludzi, tak będziesz kochał mnie.
Musicie to trenować i fizycznie się trenuje. Ten brzydki, okropny człowiek był
niewinnym dzieckiem, miejsce zrodzenia jego Duszy to coś wspaniałego i widzicie w
tym człowieku Boga, jakby był cząstką Boga. I nagle ten człowiek jest inny. Góra
wyraźnie mówi – i tu są zagubienia – że jest namiętność, przyjaźń i miłość.
Zaczynacie to odczuwać prawidłowo, ta osoba też zaczyna odczuwać to
prawidłowo, bo ona może i na wózku jeździ, ale jest takie odczucie, że człowiek nie
wie, co właściwie uruchamiać, ale wystarczy wtedy tylko odczuwać, bo to jest coś
wspaniałego … Dlatego podpowiadają ci Aniołowie, byś mnie kochał jeśli chcesz
stworzyć swój kanał na moją miłość, ona jest bezgraniczna, ale nie ma jak zejść
przez przymknięte serce. Gdy je otworzysz, dotrę do ciebie w całym majestacie swej
mocy. Czekam na tę chwilę, lekcje odrobiłeś, została ci tylko droga do mnie. We
mnie są wszystkie twoje cele. Pan Bożych Zastępów powierzył się Ojcu. Całe swoje
istnienie, wszystkie swoje cele oddał Bogu, by i On w PWW wszystko przeniknął.

Odzyskuje wszystko to, co stracili nasi w duchowym, bezmyślnym lenistwie.
Wydźwignij się teraz w drugim człowieku, bo w nim jest droga do ciebie samego.
Jak zaczniecie pracować i odczuwać Boga w drugim człowieku, to właściwie
zaczynacie odczuwać też siebie. Czyli najpierw odczuć w sobie Go - to jest jedna
robota, ten ostateczny poziom - a potem odczuć Boga w drugim człowieku i to
wszystko zamyka. Dzięki temu możemy coraz efektywniej działać. Dzięki tym samym
odczuciom wasza moc duchowa w tamtym wymiarze rośnie. Pamiętajcie, że moc
Powróconego i Schodzącego w obszarach duchowych jest równa mocy, jaką miał
Jezus, choć był Posłanym, w tamtych czasach, bo jemu nie był potrzebna taka duża,
a to już jest dużo. W świadomości będzie taka sama, natomiast w obszarze
uzdrowienia musimy to zamknąć, żeby też taka była. Nad tym pracujemy…
Jak ja pokochałem Kowalskiego, to co, że on jest brzydki, że pluje. Ja mu
wybaczyłem, ja wiem, że on nie jest w stanie się tu odnaleźć, ale ja byłem w stanie.
Więc jak się odwróci to mu przywalę kamieniem delikatnie, żeby nie padł, bo on
zamroczony, przez miesiąc nie będzie krzywdził innych. Kowalski opędzlowywał mi
ogródek. Rosły tam brzoskwinie, marchewki itd. Nocami przychodził i kradł. Puściłem
220 volt, nagrałem jak jęczał, kiedy chwycił za ten drut. Ktoś by powiedział ty zły
człowieku, poparzył sobie ręce… ale co ja zrobiłem? Kowalski zaczął myśleć. Najpierw
dochodził do siebie, wtedy nie kradł, nie niszczył, ilu grzechów nie popełnił, jak ja
zadbałem o jego duchową przyszłość. Leczył ręce i myślał, kurde, jak coś
podejrzanego to nie przelezę.
Rycerz Światła to nie ten, który siedzi i mówi: Ojcze zrób tam coś. A Ojciec
mówi: no to inni o to poprosili i ciebie tam przysłałem, a ty siedzisz i nic nie
robisz. Bóg schodzi tu przez nas. Przyszliśmy dla innych. Jednak dopóki w was
odpowiedzialność nie zaiskrzy, bo się do Oazy Wzrostu nie wchodzi, nie będzie to
pełne. Powolutku wzrastać, mamy jeszcze trochę czasu, 4 lata, żeby wszystko zapiąć,
ale w ciągu 2 lat musicie być gotowi do wszystkiego, bo zmiany się zaczną, za 2, ale
formalnie za 4. Garstka nas jest potrzebna, żeby zmienić cały świat. Energetycznie
zmienimy ziemię i całą resztę, a wy macie być totalnie szczęśliwi. Udowodnicie wtedy
innym, że to jest proste, ale najważniejsze, byście wpływali na świadomość innych
ludzi.
Energie w nas są, a precyzyjniej ujmując, chodzi o uruchomienie pewnych
wibracji w nas. Jak chwytacie talizman, on z poziomu duchowego ustawia całą
resztę. Normalnym trybem, kto z was może wejść do 119 poziomu energetycznego,
jest to niemożliwe, a tymczasem możemy to robić, a jednocześnie pracować nad
sobą - ale ludzie przestali nad sobą pracować, tymczasem mogą wpływać na myśli
innych osób i z tego sobie sprawy nie zdają. Prawda jest taka, że jak przyjdzie do
poważnych zaburzeń, jak nie będą nad sobą pracować, te poziomy mocy, które są im
nienależne, będą odbierane.
Jak ktoś nie panuje nad swoim myśleniem, jak ktoś niewłaściwie pomyśli o
idącym drogą Kowalskim - to, co, ma go uśmiercić? A uśmierca wtedy egzystencje
wielu ludzi, na których oddziałuje. To on ma moc utrzymywać i to przyjdzie niedługo,
żeby ci ludzie sobie i innym nie szkodzili, a jest trochę takich osób, będą utrzymane
w nich tylko wypracowane przez nich poziomy. Ten ogranicznik przyjdzie gdzieś za

miesiąc i te osoby będą naznaczone czerwonym kółkiem Dopóki te osoby nie zaczną
pracować nad sobą, to żeby im dać czas, jak nie, to będą mogły utrzymać tylko swój
własny poziom. …
To, o godz. 20-tej, tego nie muszę osobiście robić, ja to zwracam. Tu są nasi
pomocnicy z drugiej strony i to idzie, tylko, że to idzie przez mnie. Ja nie muszę mieć
wtedy rąk rozłożonych, bo to idzie. Ktoś o tym brzydko napisał w Internecie, w ten
sposób rozwala się cel, który istnieje. Świadczy to też o nieprzepracowaniu wielu
rzeczy w tym człowieku….
Jak jesteś lepszy - to myj nogi innym, bo jesteś lepszy, bo ty to
potrafisz………
Pytała pewna osoba, jak to się wchodzi w te przestrzenie, z tym talizmanem.
Uwaga: Jedne osoby czują, inne widzą, te osoby zaczynają wiedzieć, pojawia się
widzenie, czucie inne, ale jakby się każdej przyjrzeć, to one jakby istniały/nie istniały.
Doprowadzamy do jasnowiedzenia, może to być szczątkowe. Możecie to jednak
odczytać na skalach. Jak chwycicie talizman, a jest tylko jeden, tak jak my jesteśmy
artefaktem, który ma wszystko, jest teraz inny, zbiorczy, wy tylko chwytacie i nic was
nie interesuje, już tam jesteście. Wiadomo, że chodzi o Świątynię Serca, chwytacie i
wszędzie w mieście Oriin możecie wejść.
Jest tylko kilka miejsc dostępnych, reszta będzie dostępna później, jak skończy
się wasza przemiana, ponieważ te Istoty tam, żeby z wami rozmawiać muszą obniżać
poziom wibracji. Natomiast Ci, którzy was prowadzą, te istoty wyższe itd., tylko
zaglądają i dla nich nie ma problemu. …Chwytacie talizman i już jesteście tam. My
jesteśmy w świetle. Światłość to są nasi przyjaciele stamtąd, żywe istoty. To, co
otacza te żywe istoty, to światłość. My przez te energie, czyli światło jesteśmy nimi.
Nie ma wchodzenia w światłość, tylko uruchamiamy w świetle kontakt z naszymi
braćmi, o których mówimy, że to są bracia oświeceni. Jak wchodzimy do
Wieczernika, chwytamy Gralla albo się coś na was wyleje, oczyszczając was, albo
opłatek weźmiecie. Co z tego, jak wy wejdziecie tu i tam, jak nie będziecie nad sobą
pracować………..
Oaza Wzrostu tylko jest tym czymś, o czym nie wolno zapomnieć, by od
pokochania siebie, po miłosierdzie wszystko osiągnąć. Bo jak ja pokocham na
poziomie duchowym, przez linie wymiarowe nic nie może wejść, bo nie ma w
nas słabości. To stoi i czeka, a jak kiedyś padniecie, zaraz przyatakują, to wisi.
U mnie cienioklątwy to już chyba od 900 osób wiszą. Tworzą iluzję i macie zatrucie
Duszy, czyli w chorym systemie pojmowania istniejecie. Wydaje się, że Kowalski z
trzema działami w was celuje, a to bzdura, bo on tylko podgląda sąsiadkę.
Energia zupełna ma znacznie wyższy poziom energetyczny niż ludzkie ciało.
Energia zupełna sama sobą gwarantuje szybkie wejście w Ciszę.. jest waszym
wybawieniem. 90 % ataków umiera. Prawdziwa energia zupełna iskrzy, postrzegana
jest zawsze jako bladomleczna. ..
Jak wejdziecie w przemianę, ściągacie wszystkie informacje z Góry, ja jestem
niepotrzebny. Tylko wy i Ojciec. Dopóki nie jesteście zjednoczeni z własnym Duchem
w trzonie duchowym, potrzebujecie w 5-10 % pomocy tamtych istot, by wam coś
podpowiedzieli. Potem zostajecie tylko wy i Stwórcy i Bóg, ponieważ Duch wasz jest z

nimi i tak w zgodzie i zagląda wszędzie i nićmi, waszą mocą wszystko wam
podpowiada. Musicie odbudować to, co w was najcenniejsze, wasze wewnętrzne
pomosty. Musicie być silni, ale bez modlitwy tego nie zrobicie. Ludzie myślą, że to są
chocki-klocki i energiami się zajmują. Trzeba, ale wtedy, jak Oaza Wzrostu zostanie
zaliczona. Takich osób jest sporo które się nie modlą, 1/3 się modli, nie mówię ilu
właściwie, ale modląc się przynajmniej wchodzą do Oazy Wzrostu, bez względu na
to, ze czasami stają, ale powolutku idą do przodu. 50 % nic w ogóle nie robi, a z
tego 20% bawi się energetycznie. Tylko 30 % autentycznie wie, o co chodzi. To jest
mało, naprawdę mało, szkoda. To będzie wstyd, jak umrą, że nie uczestniczyli w
tym, po co przyszli, w przemianie, a oni są, potrzebni, przyszła tylko grupka. Ideę
będzie krzewić 40 tys. innych, a do zadania przyszła grupka, a i tak są problemy…
Wzrastać musicie w modlitwie, inaczej nie możecie tego wyrazić w
rzeczywistości… W modlitwie doświadcza się tych stanów, wtedy wzrastacie w
aspektach boskości. Wasz Duch staje się silny, oddziałuje na niższe wasze struktury,
sami wzmacniacie się i przyspieszacie to od pokochania siebie po miłosierdzie.
Powtarzam znów, na logikę przepracowujecie to wszystko, natomiast
doświadczając tych stanów w tamtych pokojach, obojętne, dzisiaj sobie mogę wejść
do jednego, na 2-gi dzień do drugiego albo tu i tam…Dobudowuję siebie. To jest
praca… Gdzie indziej nie wymaga się pracy. Tu jest droga otwartego serca. Bez
uruchomienia miłości nie uruchomicie kanału dla spływu tej naszej energii, tj.
uzdrawianie duchowe, które ma kilka poziomów.
Macie tylko 2 rzeczy do zrobienia, doświadczanie tamtego świata, otworzenie
się nań i zrozumienie, że jesteście istotami duchowymi zintegrowanymi ….. i harmonii
energetycznej
Wszystko przyjdzie, jak się uda wprowadzić Jasną Płaszczyznę w 2012 roku,
my zyskamy przewagę i wszystko się stanie. My musimy doprowadzić do 2012 i być
przygotowani do tych zmian, by to udźwignąć. Jak się to uda, stanie się tak jak
zostało zapowiedziane.
Samo słuchanie tutaj jest tylko takim otwieraniem się, jak ktoś na tym
poprzestanie, nic nie osiągnie. Jak ktoś traktuje to jako pełniejsze rozumienie, by być
bardziej aktywnym, to OK. A ludzie często szukają czarodziejskich słów. Nie - tu jest
praca. Ciemni pracują non stop. Zależy mi na tym, żebyście wzrastali, ale obojętne
mi jest, kto z was wzrośnie. Dokładnie obojętne. Bo to jest wasza droga, wy zdajecie
egzamin przed sobą. Nie przede mną, przed Bogiem, a przed sobą. Mnie nie
interesuje, która ze stron wygra, ja musze przeć do przodu…
Nie do końca jestem spokojny o wynik 2012, robię wszystko, by się tak stało.
Rozstrzygną o tym najbliższe miesiące. U mnie modlitwa trwa po parę godzin. Ale nie
wiadomo, w jednym świecie przegraliśmy… Ktoś powiedział, że ja jestem nieczuły.
Nie o to chodzi. Wolę, by się wam udało, bo to jest wspólne. Oddziałujecie na
większą ilość ludzi. Bogu też jest obojętne, komu się uda, ale chciałby, żeby było
lepiej, jednak PWW działa. Nie możecie go zakłócać. To nie jest znieczulica, tylko
jedność. Nie mogę w człowieku niczego łamać, mogę tylko powiedzieć, kop ogródek,
jak chcesz mieć marchewkę. Tak naprawdę, do tych zmian w przyszłości nie potrzeba
wielu osób. Albo 6 Budowniczych, albo 66 Uświęconych, albo 666 Świętych.
6 Budowniczych też wystarczy, 2-óch już jest, ogólnie brakuje trzech. Ale wy nie
będziecie wtedy szczęśliwi. Nie będziecie świecić przykładem, a tymczasem trzeba
totalnie zapanować nad swoim życiem i cały czas musi być harmonia energetyczna

żeby cele zostały spełnione i przerobienie tego wszystkiego, żeby człowiek wiedział,
chciał, żeby genetycznie być szczęśliwym…, ale trzeba doświadczać tych stanów,
żeby one zaczęły was stanowić.
Cieszę się, że macie nagrania, odsłuchiwać je, ale równocześnie pracować.
Gaakdani powiedział, 1-sze tj. krąg rozumienia, o co w tym wszystkim chodzi i
zgadzam się, że możecie zadawać takie pytania, trochę z poprzedniego czasu, trochę
na teraz, bo zaczynacie pojmować to wszystko. Już wiecie, że trzeba panować nad
całą swoją strukturą…
Po poziomie harmonii można zobaczyć, jak kto nad sobą pracuje, nie trzeba na
innych skalach… Nie naszą rzeczą jest oceniać innych. Na skali jest, jak Bóg was
ocenia. Tu się odzywa ta cząstka, która łączy was z Bogiem, wasz duch mówi w
połączeniu z Bogiem jak jesteście widziani. Jak was nie ma nawet w aktywnym, to
ten ksiądz z ambony wam się naprawdę przyda..
Musimy powiedzieć o używaniu słów…
Oto jest słowo…... i potem… oto jest moc (Moc DŚw., Moc Istnienia, Moc Boska)
i oto jest siła działania. Koło takie kończy…
Oto jest słowo i trzeba powiedzieć, o co chodzi i tam, gdzie jest Świątynia Serca
macie te słowa, które dotyczą odradzania się człowieka, Istoty ludzkiej.
- Wyczyszczam – wiadomo, że wyczyszczacie energetykę i ciało fiz., wyczyszczacie
wszystko, co jest: z pasożytów, zastaw, programów itd., ale niektóre rzeczy dotyczą
świadomości człowieka albo obszarów duchowych i wtedy to dotyczy obszarów
duchowych, świadomości i ciała fizycznego. Jak ktoś nie ma w tej chwili mocy
duchowej nic nie zrobi i programy od Sai Baby zostaną. Musicie sprawdzić, jaką
macie moc w uzdrawianiu duchowym i świadomości.
- Naprawianie –dot. obszaru między ciałem, Duszą i Duchem. Tu jest tzw.
równoważenie Trzonu Duchowego.
- Wyzwalanie – opętanie, inne formy. Jak powiecie wyczyszczam i wyzwalam, to
kasujecie wszystko, ale atlantyckie zostanie, tego nie zrobicie, np. też nie odzyskacie
umysłu człowieka.
- Budzę – budzicie duszę, ale jest też budzenie ducha, ale trzeba być Posłanym
Mianowanym…
- Uzdrawiam - .. tu się rośnie
- Odtwarzam – jest znacznie potężniejsze, bo to wyrywa, doprowadza do tego, by
zapis przed chorobą dotyczący ciała - mówimy o genetyce- został w tym człowieku
odtwarzany. Warto powiedzieć leczę i też zwalić to na Ojca.
- Wyprowadzam Ducha z niewoli, jest to możliwe (przy parametrach jak na skali) i
wtedy można Ducha wyrwać ze świata Moora, z tego, tamtego, ale trzeba zapytać,
bo często nie warto wyrywać z procesu oczyszczania, bo oszczędzicie komuś

troszeczkę jeszcze cierpienia i przez to przez całe życie tutaj będzie się męczył.
Czasem warto, żeby się pouczył.
- Wybaczyć możecie temu, kto was skrzywdził i wypisujecie to z Księgi Życia. Zapis
zostaje starty, równowaga jest. Jak macie te parametry co na skali, możecie
wybaczyć komuś innemu, wybaczyć, że kogoś skrzywdził i wypisujecie w Księdze
Życia ten grzech. Jak powybaczacie kupę tych rzeczy, to ta księga przechodzi na
nasza stronę, ciemni nie mają dostępu, dzięki temu mnóstwo światła się staje, nie
ma obciążeń. Wybaczać mamy każdemu zawsze i wszędzie.
- Nagradzam i powołuję zostawmy, ale 6 osób będzie w przyszłości tego używać.
.. Na końcu uzdrawiania mówimy (ma prawo ochrzczony):
„i jestem po to, by zbawiać lub zbawić świat, by całość przeniknął
Ojcowski ład. Chrystus jest w nas.”
Nie są to słowa przypadkowe. Uwaga, jak to się dzieje. Normalnie jak się przystępuje
do uzdrawiania, to chwila refleksji, bo ujednolicamy Trzon Duchowy, za chwilę
czujemy wibrację, ręce czują. Ręce na boki i takie podstawowe, jak nie chcecie się w
coś tam bawić, uruchomienie energii - w imię Ojca (prawa ręka); Syna i DŚW. i
dopóki nie macie przerobionych w sobie pewnych rzeczy, nie czujecie się godni, by w
imieniu Ojca, w imieniu innych uzdrawiać, wy nie dajecie sobie prawa. Więc
stosujemy taki przekręć o pozwalamy zadziałać Światłości, tyle tylko, że od dzisiaj
dla was światłością jest tylko Bóg. Czyli w Imię Ojca i Syna i DŚ. Jak rozłożycie
ręce i zauważycie, że coś po was leci, jakby krąg, pole działania. Pamiętajcie kanały
zejścia, poczęcia, transformacji – jak rozkładacie ręce, to to obejmuje. Do tych
duchowych, świadomościowych i fizycznych jest ważne. Im jest większy, większą
grupę osób obejmujecie. Ten fizyczny może mieć na początku 20 cm, potem 1 m,
potem więcej, fizyczny zmienia tylko komórki fizyczne. Jak działacie dotykiem
duchowym, bo trzeba go odpętać, to powiecie słowo i choćby siedział 20 m dalej,
zostanie to z niego zdjęte. Z reguły w tej przestrzeni widzi się fizyczny, bo on jest
mocożerny, jeżeli chodzi o uzdrawianie. U Jezusa fizyczne miało 30 m, czyli ładny
tłumek by sobie zebrał i to by zadziałało. W Imię Ojca i Syna i DŚw., ręce, i teraz
pozwalacie - dopóki nie czujecie się pewni – zanieść Ojcu i mówicie:
- Ojcze, oto jest Słowo, proszę cię, byś …to to to zrobił oto jest moc, Ojca,
moja własna, ta, która wnika od Pana Bożych Zastępów, od waszego
własnego Ducha i Ducha ŚW.
i w tej chwili oni zaczynają też korzystać z Mocy Istnienia. Wy dzisiaj będziecie mieć
1-szy raz Moc Istnienia wkomponowaną w swoje działanie. To jest najsilniejsze, co
może być i tj. taki fundament, to jest we wszystkim. To jest życie. Nawet jak
podejdziecie do kogoś i wiecie, że już potraficie mocą istnienia działać, to powiedz:
daję życie, temu kolanu, temu, czy temu, od razu jest takie działanie, jakbyście w
tym byli.
Sprawdzajcie: na skalach, moc istnienia, ona jest wkomponowana.
Ale najprościej, rozkładam ręce, w Imię…

Toczysz dyskusję z Bogiem i Bóg mówi: działaj w moim imieniu. Mówię, robię
to, to , tak samo, jakby mówił Bóg, czasami się słyszy, a teraz oddaj to Bogu. Jego
moc uruchamia moc DŚw. ,uruchamia moc istnienia, ale to was nie interesuje,
ponieważ to jest w was zawarte.
Uwaga, to zakończenie. Jak pierwszy raz to ujrzałem, zbaraniałem. Pokazali mi
działanie mocy istnienia.. i jestem po to , by zbawić ten świat.. i nagle widać
wspólną przestrzeń i takie ogniki, wiecie, że ten na tej planecie, działa, tamten ulicę
dalej, po prostu mnóstwo istot w tej chwili robi taką samą robotę jak wy, walczy z
nieprawością….„by zbawić ten świat…” i widzicie, że kupę świateł jest wszędzie w
przestrzeniach boskich, by Ojcowski ład, przeniknął ten świat i schodzi jasność.
I bardzo ważna rzecz, musicie się tego nauczyć, to słowa: Chrystus jest w
nas – to nie jest przypadkowe, zamyka całość. Chrystus - tak jest nazwany
Duch ŚW. w was, Matka Boska w was zawarta, czemu to jest ważne, bo
zamyka proces cały, obojętnie co robicie. Chrystus jest w nas, ja, żeby to pełniej
odczuwać mówię, bo Duch Św. jest w nas, czy we mnie i wtedy wiecie, że Duch
Św. jest w was, on jest w tym, kogo uzdrawiacie, jednocześnie tu przenika i uwaga,
działamy w naszej przestrzeni. Skoro myśmy sprowadzili tutaj światłość, światłość w
tym wypadku siły boskie, to zapis waszego działania nie może być kasowalny. Dzięki
temu sprawicie, że zapis jest pełny i nie może nikt go zmieniać. Nie mają prawa go
zmieniać, dopóki Duch Św. jest w nas. Jak człowiek przechodzi na stronę
ciemności lub pozwala się łamać innym ludziom, bo ma do tego wolne prawo, to tu
jest pewne łamanie. Ale tak, nie można go opętać, nie można mnóstwa rzeczy zrobić.
To jest bardzo ważne. Dzięki temu wy wierzycie w to swoje działanie.
Bez wiary w działanie jest kiepsko, dlaczego? Bo moc własna, przy
doświadczeniu tego wszystkiego uruchamia w was zaufanie samemu sobie, w to, że
potraficie tę moc utrzymać, rozumiecie? Musicie zaufać Bogu. Jezus podsumował
jednym słowem: Ja i Ojciec w działaniu to jedno, ponieważ Ojciec Go namaścił i dał
Mu prawo wypowiadania w Jego Imieniu słów przez Jezusa. Czyli Jezus mógł
powiedzieć: uzdrawiam, tak samo, jakby powiedział; Ojcze, proszę Cię, uruchom to
uzdrawianie. To jest namaszczenie przez Ojca. On czuł Ducha Św. w sobie. To jest
totalne uproszczenie. Wy tylko mówicie, a bądź ładny i ble ble.. i to wszystko działa.
Ale bez zrozumienia etapów dochodzenia do tego, byście nie mogli tego zrobić. Czyli
jeszcze, nim się odważycie to zrobić, ale próbujcie, bo tu już jest moc istnienia, daję
życie i zobaczycie, jak te energie działają W Imię Ojca i Syna i DŚw. i oto jest
słowo… i mówicie o co chodzi, prosicie Ojca, żeby to zrobił i ta formułka na koniec.
Ona nie musi być wypowiadana. Ja np. ją w poważnych działaniach wypowiadam,
żeby upewnić się, że będzie to niezmienialne. Bo zauważyłem jedną rzecz.
Uzdrawiam kogoś i np. za tydzień pomyślałem, o Jezu, czy ja to na pewno dobrze
zrobiłem? - już wstrzymany proces zdrowienia, już pozwalam na zadziałanie tamtym
siłom. Dlatego ta praktyka jest taka ważna, by uwiarygodnić cały proces przed sobą.
Czyli, po tym, co my przejdziemy w przyszłości obojętne czego się tyczy wchodzicie w
ten stan, czujecie te energie, możecie skrzydła rozłożyć, nie musicie rąk, ja np. jak
rozłożę, czuje fizycznie dlatego rozkładam i w Imię… , zamykam proces i nie mogą
cofnąć - człowiek może, ma do tego prawo.

My jak będziemy ćwiczyć, zróbmy tak: jeśli macie kogoś w domu, opętany,
taki, siaki to możecie tutaj przy okazji na niego zadziałać, zobaczymy skuteczność.
Jak kogoś leczycie, to samo, jak leczycie siebie, to samo.
Góra stawia wzorzec energetyczny, ogólnie stawia i na niego działacie, to taki słup i
na niego działacie. Na to, na kogo chcecie działać będzie w tej energii, oni to po
prostu przekazują. Akurat w tym wypadku nieważna jest odległość, jeżeli chodzi o
dotyk fizyczny. Takie jest wsparcie w tym doświadczeniu to jest tak, jakbyście kogoś
fizycznie dotknęli. Zobaczymy, jakie poziomy osiągnęliście. Spytajcie, bo jak
uzdrawiacie lekką chorobę, to więcej osób, jak coś ciężkiego, to mniej osób, zależy
od mocy własnej; można więcej osób lub mniej osób przerobić. Możecie ustawić
siebie. Słup będzie i działamy na całą nasza grupę, na tego kogoś, nawet i na siebie.
W tej modlitwie to wejdziemy, potem odczytamy.
Pamiętajcie też, że na odległość parametr energetyczny jest słabszy. Np. jak
ktoś ma 139, pośle na odległość tylko 139. Można parametr energetyczny przenieść
na odległość przez osobę fizyczną. Czasami ktoś przyjeżdża i wiecie, że możecie
zadziałać. Do 5-ciu godzin, jak dotkniecie tego kogoś i jak ten ktoś położy ręce na
tego kogoś tam, jest tak, wy byście dotykali fizycznie. Jak poprosicie Górę o
wsparcie, jest to do 9-ciu godzin przedłużone, czyli przez telefon i tak jakbyście wy
ręce położyli. Zwłaszcza jest to istotne wtedy, kiedy są takie normalne raki, torbiel, a
to, a tamto, bo nie zajmują dużego obszaru. Takie przytknięcie rąk na kogoś w
zdecydowanej ilości przypadków od razu kasuje chorobę po jednym naszym
działaniu. Sprawdźcie przed działaniem, na co mamy działać i wchodzimy w
modlitwę.
Nasza technika jest techniką, otwartego serca i macie przy jednym działaniu
10.91. Powtarzając, przy ciężkich chorobach możemy osiągnąć pewną, częściową
materializację – od 11 – bo pełna jest jak wychodzi 11.11 i cały czas wahadło
kręcące się w prawo. Tu tylko mocą własną podkręcacie do 11.11 jak będziecie
działać. Jak ktoś wchodzi w to zawodowo dostaje pomocników. Jezus miał ich
wszystkich pomocników 30 z tego 8 do uzdrawiania.
Modlitwa I:
Powoli się uspokajamy, pozwalamy, by nasze ciało odciążało nas od tego byśmy się
nim zajmowali. Będzie oddychać w rytm sobie narzucony swoją inteligencją, a my
będziemy mogli jeszcze bardziej odczuć nasze przestrzenie duchowe. Pozwalamy, by
cała nasza istota od środka się zharmonizowała, by energie wokół nas powoli nas
przepromieniowały. Pozwólmy, by nas energetycznie poustawiano. Dzisiaj, będziecie
pierwszy raz odczuwać energię na skroniach. To, co czujemy na potylicy to jest
obecność DŚw., to co na czole się czuje to obecność Stwórcy, otwarcie
mocniejsze 3-go oka, tego trzonu duchowego, otwarcie na maxa kanału bratniego
jest odczuciem na szczycie głowy. Boga odczuwamy poprzez skronie. Jego
obecność jest dzisiaj między nami, jeszcze tego nie było. Jak to przed chwilą
schodziło, sam nie wierzyłem. Pozwólmy, by te energie Jego nas kodowały. Nie jest
tu między nami tym dzieckiem, jest normalnym mężczyzną, który jest duży, podobnie
jak Jezus, ręce ma rozsunięte na boki. Energie na nas działają, na nasze pola
energetyczne, które są bardzo rozległe i przenikają wiele wymiarów. Pozwólmy, by

nas to objęło. Silne, białe kłęby energii zeszły pomiędzy nas. Ojciec siadł, jakby tutaj
na stoliku, spokojnie przygląda się całości. Mówi: radujcie się. Pozwólcie mu zagościć
w was. Niech wejdzie, niech wtopi się w was, niech wejdzie ta Jego energia, ta jego
obecność, bo On jest w nieskończonej ilości istnień wszędzie zawarty, jeśli one
zaproszą go do swego serca, by przygotował, by oczyścił wasze kanały, by Jego Moc
schodziła przez was jeszcze pełniej. Przyjmijcie Go do swojego serca, niech tam
zostanie i niech tam działa poprzez was. Patrzcie Jego oczyma i możecie mówić tym
słowem, które wypadło z Jego ust. Teraz pojawił się u góry wisiorek, taki talizman,
jak medal olimpijski wygląda, łańcuszek się skrzy, jest niczym złoty. Pojawia się teraz
u każdego was na piersi. On zawiera w sobie wszystko, to jest talizman od Ojca.
Jego działanie jest jeszcze inne. Jak go chwycicie, bez wchodzenia do Wieczernika,
wszystko wykasowuje, wszystko, co was niszczyło. Cała wasza struktura duchowoenergetyczna zostanie wyczyszczona. W Wieczerniku macie doświadczać duchowej
więzi, spotykać się z tymi najwyższymi, którzy was prowadzą. Ten talizman to w
nagrodę został dodany, aby było wam łatwiej. Jak będziecie chcieli
szybciej działać chwyćcie go lewą ręką, a prawą rękę wyciągnijcie przed
siebie i powiecie to, o co chodzi. To, co mi pokazał, od tej chwili obowiązuje.
Wiecie, co macie zrobić? Ręka na talizmanie lewa, prawa wyciągnięta i mówicie tylko
słowo i to się będzie działo, czyli po skończeniu tej modlitwy jak będziemy działać w
uproszczeniu zamknięty jest ten krąg: w Imię Ojca, i Syna i Ducha Św. , która to moc
jest Mocą Boską i uruchamia to co może. Zbliżamy się do takiej prostoty, jaka
wyrażała się w działaniu Jezusa. Ja nawet nie wierzyłem, że można korzystać z tak
wielkiego uproszczenia. Wystarczy otwarcie się na Ojca. W tej chwili ukazuje się
autentyczna postać Jezusa, a więc jest to cząstka Pana Bożych Zastępów i On
rozdaje komunię, to jest przyjęcie Mocy Istnienia, to jest przymierze. Tak, to jest
przymierze, które zostaje zawarte. I wiecie co? nie wiem, czy to słyszycie, ale otwarło
się niebo u góry, surmy, trąby, muzyka zaczyna grać, tam jest radość, pierwszy raz
jest coś tak wielkiego. Ojciec jest nadal. My mamy pozwolić sami sobie na działanie
w tych energiach. Pokazują nas modlących się, byśmy sami sobie pozwolili działać w
tym wymiarze, byśmy prosili naszego Opiekuna o to, byśmy jak najszybciej przerobili
te energie. Talizman działa. Mamy po prostu wzrastać, bo jesteśmy cząstkami Boga,
które rozumieją swoje przybycie tutaj i otwartą drogę dla zejścia Ojca w te wymiary,
po prostu uratujemy planetę i uratujemy Prawo do Wolnego Wyboru. Tamtemu
światu, czyli tym, którzy istnieją w prawie bez wolnego wyboru pozwolimy istnieć, ale
odzyskawszy uprzednio tych, których przeszłości pochłonęło piekło. A ktoś mi u góry
powiedział: i tak się stanie.
To, co teraz otrzymujemy to jest apostolstwo, jesteśmy apostołami, tylko
jest nas więcej. Widzę mnóstwo fioletu wokół ziemi. Trzeba zadbać o ciało, bo
inaczej nie udźwigniemy ciężaru tego przyspieszenia. Widzę pięknie, skrzące światło
nad Polską.
Pojawiła się postać Matki Boskiej, ręce lekko rozłożone, w dół skierowane.
Teraz, te osoby, na które będziecie działać, one są Matce Boskiej. Nasze działanie
polega na tym, by lewą ręką chwycić talizman, prawą skierować na Matkę Boską i po
prostu powiedzieć, o co wam chodzi. „Oto jest słowo” i powiedzieć, o co wam chodzi.
Zakończenie waszego działania jest bardzo proste. Powiedzieć:

„I jestem po to, by zbawić ten świat, by całość przeniknął Ojcowski
ład. Chrystus jest w nas, a my w Nim.”
Przypływają symbole różnych figur. Wybierzcie sobie, które was dotyczą. Ja
wybrałem i w to wchodzę. Pokazują palce na ustach, że niektóre osoby jeszcze
przeżywają. Teraz powolutku otwierają się Wrota Czasu, ale mówią: alternatywne.
Tu, we Wrotach Czasu możemy ujrzeć to, co naprawdę będziecie mogli robić.
Otwórzcie je sobie i patrzcie. Ja widzę bardzo duże pomieszczenie i coś się
przygotowuje, nie, to jest obiedzie. To grupa nam podobna i rozmawiają i podobnych
sprawach, a progi, które były przed nami zostały już pokonane. Więc będzie to grupa
większa od naszej i będą się spotykać, co pół roku – tak pokazali.
A więc uruchomiliśmy nowe. Ta grupa się przemieszcza i uświadamia innym
zmianę, jaka się dokona. Będzie miejsce spotkań, gdzie oni będą leczyć i wzmacniać
ludzi. To, co się dzisiaj dzieje, to będzie legenda.
Tylko musimy jeszcze popracować nad sobą, żeby to pozamykać. Pokazali mi
mur, a na nim 600 nazwisk, na ten mur pada niesamowite światło i pojawiają się
litery. Zbyszek się śmieje, że pisze też „Jan Kowalski”. Pokazują pod tym murem
matkę z dzieckiem, które jest jakby pozbawione świadomości. Matka mówi coś i się
cieszy, że ktoś z nas uzdrowił to dziecko. Pokazuje światełko na niebie i mówi: patrz,
tam mieszka Bóg, który ci pomógł. Mówią, że jest to największe zejście światła w ten
wymiar w tej chwili.
Modlitwa II:
Schodzi wahadło, co to jest ? Wahadło się pokazało, takie duże u góry, a to zeszło.
Normalnie się wzbija i ma wiele poziomów. Nie wiem, co to jest, to się
rozprzestrzenia. To jakby był gigant, to urosło, to przenika wszystko, ale w środku
przychodzi taki czarny płomień, jak powiedziałem czarny, to się zmienia, nie jest
czarne, jakby jądro czegoś, dotkniesz i cię wchłania do środka. Co to jest? To
przenika nas wszystkich.
Zostajemy sam na sam z Bogiem i z własną mocą. Przenika nas jedna energia.
Pokazuje się postać, taka pełzająca, podobna do modliszki. Zajrzała, faluje i pokazuje
się typowa helisa DNA jakaś pierwotna energia, odniesienie do tego, co jest w środku
ziemi i w nas, to z nas zaczyna wyciekać. To wygląda jakby nasze trójwymiarowe
ciało było pomieszane energetycznie i jakby takie czarne drobinki w nas niczym dym
wyciekały nas tu, do środka i właśnie ta larwa swoimi oczyma to wciągała do siebie,
do centrum energii, która zeszła w postaci wahadełka.
Jak jesteśmy Zdroju życia, musimy pamiętać o uzdrawianiu z poziomu
ciała, duszy i ducha. Jak to zrobicie, to wtedy Zdrój Życia działa tak, jak trzeba.
U góry pojawił się krzyż, do mnie zwrócony czarną stroną. Podnieście wasze krzyże
do tego, co jest u góry i dostaniecie to coś, co jest wam potrzebne, całej waszej
istocie, nawet tych rzeczy, związanych z przestrzenią, o których nie wiemy. Krzyż

dalej w przestrzeni wisi, przyszła jakaś postać, chciała go zabrać, ale nie udało jej się
nawet go ruszyć.
Zaczynacie szarzeć, zaczyna się przemiana. Znowu czuć energie z przodu głowy, z
tyłu i na skroniach. W szarości, która jest pojawiają się złote nici. Uwaga ! Będzie się
tworzyło ciało uświęcone. Moi drodzy, teraz jest szczególna dla was chwila,
zwłaszcza, że jeśli o mnie chodzi, to będę miał radość niesamowitą, bo będę was
miał z głowy. Po pierwsze : dostaliście talizman i wasze działanie jest uproszczone na
maxa. Następna rzecz, to przygotowują wam w tej chwili ciała uświęcone. Nasza
energetyka zostanie zamknięta przez totalne otwarcie. Pozwolicie energii z nas
wypływać. Uwaga następny sygnał (ale mi głowę ściska). Z przodu czoła – energia
Stwórcy, z tyłu – moc Ducha Św., skronie – Energia Boska.
Uwaga – między skroniami, a tyłem odczuwamy Moc Istnienia, czyli tył
głowy w kierunku potylicy to jest Moc Ducha Św, między skroniami, trochę
pod górę jest pusta przestrzeń i to jest odczuwana Moc Istnienia. Ten kod
jest ważny, bo jak będziecie działać, będziecie wiedzieć, jakie moce zostały
uruchomione.
Ciało Świetliste jest tkane z 4 rodzajów energii, ale nie u wszystkich. Ale tak czy
owak jest Ciało świetliste. Ciało świetliste jest to ciało energetyczne, łączy w 20 % z
Duszą, w 70 % z Duchem, z Bogiem? Tak. Ale widać, że proces nie został jeszcze
uruchomiony i potrzeba jeszcze czegoś, by to się przeniosło w głąb naszych ciał.
Pokazują, że od strony Ciała Duchowego proces już się zaczął i będzie powolutku
schodził w dół. Pierwsze nitki to tak jakby sięgały już Duszy, czasami powłok
energetycznych, ale w ciało fizyczne dopiero zaczyna się wsączać. Jak pytam, czy to
będzie forma blokady na wszystko co nas atakuje, mówią: nie blokada,
promieniowanie. Innymi słowy, musicie się nauczyć, że Bóg z częścią swojej energii
jest we mnie, pozwalam mu się po prostu wypromieniować. Będziecie niczym
pochodnia przepromieniowywać wszystko. Cokolwiek do was podpłynie nieprawego,
to spłonie niczym ćma. Teraz mi powiedzieli, że załapałem.
Stanął między nami bardzo stary człowiek z Laską faraona, wygląda niczym
mikołajowa i on ten zaokrąglony niczym ślimak koniec laski wkłada w każdego was i
co dotknie Duszy, to Dusza się zwija tak, jakby poczuła ból, jakby cios w żołądek
dostała. To jest z przemianą związane. Dusza zrobiła uff! i się wyprostowała i takie
nitki, błyski przez nią przelatują. Od góry przyszły kapturki, czyli zaczyna się działanie
na nasze głowy. W brzuchach też jest połączenie. Wszystkie czakramy z przodu i z
tyłu są z zewnątrz połączone, z boków też.
Wpływają te energie wszędzie. Coś zaczyna wypromieniowywać na zewnątrz,
ta, jakby się aktywizowały te wszystkie środki i one się zaczynają jednoczyć.
Światełko powstaje, rozszerza się, do tego stopnia, że łączy się ze światełkiem
kolejnego czakramu i to jest tak jasne, że zaczyna się zlewać powyżej poziomu ciała,
czyli w tych następnych czakramach i jest jednolity strumień, wypełnia już ciało,
rozszerza się dalej. Ale on nie będzie się tak rozszerzał jak ciało energetyczne gdzie u
niektórych ma już setki km, tylko tak, jakby wasze fizyczne ciało energetycznie się
rozszerzało, ale to świeci i tu w tym świeceniu nie widać ani czakramów ani
pojedynczych elementów, takie płonące świeczki tutaj siedzą. I to jest tak, jakby bez
zgody waszej, waszego ducha nic nie będzie mogło w ogóle do was wejść.

Kiwają głową, że tak. Natomiast teraz, jak jest u niektórych wielka
niedoskonałość, to będzie to niesłychanie utrudnione i może zaistnieć konieczność
przepromieniowania.
W tym płomieniu pokazują napływające myśli i one będą przez płomień
spalone. Czyli to podrzucane niskowibracyjne myśli będą przestawały istnieć. O 70 %
czystych myśli łatwiej będzie utrzymać. To jest wielkie wsparcie dla niektórych.
Dusze niektórych z was unoszą się do góry i są płomieniem. Duch z góry wchodzi w
ten płomień. Góra podpowiada, że Duch obejmuje we władanie ciało, bo ciało
uświęcone to umożliwia. Duch będzie zakotwiczony we wszystkich obszarach będzie
pełniejszy. Teraz, jak nawet fizyczną ręką dotkniecie czegokolwiek, przykryjecie
cokolwiek, bardzo wysoki parametr energetyczny i duchowy w tym zostanie. Wy
musicie tylko w tym działaniu wiedzieć, że jesteście istotą, nie tylko ciałem fiz. tylko
wy, wy, nie ciało fizycznie kładziecie na czymś rękę. Mówią, że w przyszłości będzie
jakaś modyfikacja związana z wejściem w jakieś nowe przestrzenie, tak, by to było
ułatwione.
Teraz wpływa w was jakby żółty dym i to spala coś w was. U góry są
przygotowane jasne smugi, które będą schodzić zamiast tych, coś was niszczy,
czyniąc was czystymi. Jak się czuje ciężkość w nas, to jest to silne podkręcenie. Coś
przez głowy wypływa, jakby coś was opuszczało. Teraz usłyszałem: dary, to od góry
w was wpłynęło jak pusty futerał. Dużo w was jasnych kropek. Przez ciało świetliste
– mówią – mamy kontakt z Bogiem. Idzie Energia Boska, powolne dotykanie by
łagodnie proces szedł. Jest postać między nami, głowa spuszczona. PBZ tu klęczy.
Przez to klęczenie Bóg z boku się pojawił, każe synowi wstać, dotyka jego czoła i On
się osuwa bardzo słaby, kolana mu się uginają z tej nowej energii i zniknął,
rozproszył się wszędzie. Dzięki temu to jest wszędzie, wszędzie we wszystkim.
Usłyszałem: a wy gdzie jesteście?
Coś kazało mi odpowiedzieć: tu, na ziemi.
Odpowiedź: to dobrze.
Słyszę: Posłałem Syna, ale świat go nie przyjął. Posłałem was, ale świat
mnie nie chce. Zejdzie jeszcze ktoś i wtedy świat mnie przyjmie.
Tu zejdzie ktoś z wyższego jeszcze wymiaru, kto energetycznie będzie
pomagał przebudowywać; potężna siła, ale zbyt potężna i ona się nie może w całości
na planecie objawić. Może tylko tę planetę otoczyć. Te Ciała Świetliste, któreśmy
dostali, łączą nas z tą Istotą? Ta istota to jeden z Arlonów, które są mocą sprawczą,
ona nas nasączyła. Jeden z Arlonów - Pan Przeciwieństw jest też po naszej
stronie, tylko jego najniższe zejście, Szatan przeszedł na tamtą stronę.
Teraz usłyszałem: obudźcie się, bądźcie szczęśliwi, czyli odczuć wibracje
szczęścia, w niej być, ona nie ma celu, zamiaru, nie ma nic, to jest wibracja. Ta
wibracja będzie nas łączyć jeszcze z czymś, z Matką. To są pasma energetyczne i
każde się inaczej tłumaczy. My tu siedzimy, ale nie Dusze. To jest tak, jakby wasz
duch z ciał powstał, uniósł się do góry. Dla naszego ducha zjednoczenie z nami się
już skończyło. Oni już skończyli to spotkanie. U góry też zamknęli firany.
- Ciało Świetliste uruchamiamy naciskając lewą ręką na serce, bramę w
sercu – uruchamiamy kontakt z Bogiem.

Podsumowanie warsztatów 25.10.2008
Harmonia: duchowa i energetyczna to warunek każdego działania
Przerobić od pokochania siebie do miłosierdzia
Uzdrawianie:
- fizyczne
- duchowe
- energetyczne
Aby uzyskać harmonię w ciele fizycznym nacisnąć dwa punkty jednocześnie:
- między brwiami
- poniżej (1- 1,5 cm)
Przy objawieniach – badać każde słowo
Pracę i zmiany zawsze zaczynać od siebie
Siedem poziomów wejścia w światło:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

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

Jedyna – bladomleczna
Zupełna – szara iskrząca

- Uruchomienie wysokiej harmonii: lewą dłonią naciskamy czakram serca
- Podłączenie do Światłości (gdy się ma z tym problem) – położyć prawą rękę na
czakramie serca.
- OJCZE, pomóż w uzdrawianiu

- Wypełniam Duchem Świętym – po uzdrawianiu, zabezpiecza przed
podłączeniem
- INTENCJE wymagają inspiracji serca
- Właściwe intencje i inspiracje powodują zmiany w trzecim oku (Sokolim Oku) i
zaczynamy wiedzieć jak działać.
- Czyste intencje określają przydatność Boga
- Do Anioła Stróża: pomóż mi pokonać opory wobec …………..
- Pobłogosław Ojcze te dary
- JAN – prawdziwy Syn Boga, który Ojcu oddał Moc
- W Światłości doświadcza się Boga
- TALIZMAN od Jezusa daje wejście do Świątyni Serca. - Pytać, do jakiego poziomu
wznosi mnie Talizman
- Od czystości myśli zależy nasz rozwój, nasze osiągnięcia. Musi być stale
odczuwanie w sobie Ducha Świętego, bycie w Stanie Miłości, jedności ze światem,
odczuwanie przy sobie Ojca i Jego opieki – to nasza droga.
- W przestrzeni Ducha są dwa kanały:
- poczęcia i wejścia
- transformacji – jeśli uruchomimy
- Należy odczuć Bezgraniczną Niewinność Boga, a w Niej jest bezgraniczna:
- miłość
}
- tolerancja } czyli sens istnienia
a wtedy otrzyma się (prawo) przyzwalania na korzystanie z Mocy Istnienia.
- Oddać wszystkie swoje cele Bogu
- MODLITWA – doświadczanie stanów od pokochania siebie po miłosierdzie.
Otwieranie się na to, że jesteśmy Istotami Duchowymi. Pomaga w pozbyciu
się słabości (złych myśli własnych, które odbierają silę innym). Rozmowa z
Opiekunem, medytacja od 15 poziomu.
- W rozpamiętywaniu dnia wczorajszego – odpracowywać grzechy główne
- Stanie się Panem Bożych Zastępów – przez odrzucenie tego, co jest,
odnalezienie swojej tożsamości i wiedza, że nade mną jest tylko Bóg.
- BÓG mówi: „musisz uwierzyć w to, że Ja Jestem, że patrzę na Ciebie, że Cię
obserwuję, wspieram i wypełniam. Żyj, ale patrz na Świat naszymi wspólnymi
oczami, napełnij go miłością, spokojem, zaufaniem, a podda Ci się i odpłaci

tym samym. Nie musisz mnie szukać tam, szukaj mnie w sobie, bym stanowił
z Tobą integralną całość, wtedy usłyszysz mój głos w swoich ustach, ujrzysz
całość moimi oczami i użyjesz Mocy należącej do Mnie. Pozwól wypełnić siebie
Mną, dbaj o Mnie w Tobie (sobie), a wtedy Jedność Nasza zbawi ten Świat.
- Jak kochasz ludzi tak kochasz Mnie – mówi Bóg – każdy ma cząstkę Boga, a
więc zobacz Boga w każdym.
- Otworzyć Kanał Serca – powierzyć Bogu, oddać Mu swoje cele
- Wydźwignąć się w drugim człowieku przez:
- odpowiedzialność
- troskę
- miłość
- opiekę
- Harmonia daje dostęp do Mocy Istnienia
- Bezgraniczna miłość i tolerancja daje pozwolenie na korzystanie z Mocy Istnienia
- Chcemy, by inni byli szczęśliwi
- Najwyższy sposób uzdrawiania związany jest z Ojcem – „Ojcze działaj”.
To wypełnianie się Bogiem.
- Dopóki odczuwamy Wyższe Siły nad sobą, nie wzrastamy. Pracować, by te
siły zjednoczyć w sobie, aby jako Pan Bożych Zastępów odczuć Boga w sobie
(Chrystusa) a więc wyrazić w sobie to, co Bóg chciałby przez nas w tym świecie
uczynić.

Warsztaty 13 grudnia 2008
- Uruchomienie Ognia Życia – to uzyskanie maksymalnych możliwości
uzdrawiania. Należy potrzeć ręce (zatrzeć) – powstaje płomień – Ogień Życia,
uruchamia się Moc i wszystko potrzebne do uzdrawiania. Położyć ręce np. na
bolące miejsce lub skierować Ogień na osobę.
- Na naszej drodze choruje się do czasu przebycia całej drogi. Dopiero wtedy,
gdy „zapinamy” całość, Góra pozwoli nam wyzdrowieć.
- Umierającemu przebić energetyczne serce. Otworzyć kanał i nad nim pojawi się
Anioł odprowadzający Duszę. Osoby znieprawione nie są odprowadzane przez
Anioły.
- Czyściec – kapsuła naszych emocji, jakie przygotowaliśmy sobie za życia i w której
zamykamy siebie po śmierci. Dusza w czyśćcu strasznie cierpi i nie może się
uwolnić do czasu wypalenia się tych emocji. Dlatego jedyna dla nas droga to:
Kochać, Boga i iść Drogą Miłości.
- Budowniczy – ten, który wykorzystuje moc dla dobra innych i siebie np. dobre
wykonywanie pracy.
- Należy badać nasz wpływ na świadomość ludzi:
Sprawdzać:
50% to stan normalny (wahacz) – poniżej niszczymy ludzi.
100% - gdy dojdziemy do tego poziomu otworzy się fala (wzrasta ogromnie
zakres pozytywnego wpływu)
- Otrzymaliśmy Sieć Proroka – kanał przez który Góra działa.
- 1 poziom to odzyskanie wszystkich informacji, które idą do nas różnymi
kanałami, budzą się.
- 2 poziom – tworzenie zabezpieczenia sakralnego. Można będzie zabezpieczać
(przed ciemnością) każdego człowieka na tej Planecie i to już się dzieje. Tę
Funkcję pełnić będzie Dziupla.
- 3 poziom – jeszcze nie znany. Zostanie uruchomiony po zamknięciu 2
poziomu.
- We wrześniu 2008 zostało uruchomione Centrum Mocy w mieście Orin. Pełne
podłączenia dokonają się w lutym 2009 roku. Każdy człowiek będzie oczyszczany
samoistnie.
- Myśląc o innych widzi się całość
- Przy atakach badać w ilu % atak jest rzeczywisty, a w ilu % domniemany oraz
poziom zatrucia w %:
- duchowy
- duszebny
- fizyczny

- Od 2012 roku każdy, kto w mocy będzie na „7” automatycznie zostanie
oczyszczony.
- Pracować nad swoimi Grzechami Głównymi.
- Dotarcie do swojego Ducha to otwieranie swoich pierwotnych zapisów –
otwarcie Białej Księgi, dotarcie do swojej najgłębszej istoty. Do tego potrzebna jest
Harmonia Duchowa na poziomie 140% - cały czas. Harmonia Duchowa pozwala
dotrzeć do samego siebie.
- Fałszywą świadomość, duchowość – badać na skali 1 - 16
- FAŁSZYWA ŚWIADOMOŚĆ – to manipulowanie przestrzenią duchowoenergetyczną. Na nią składa się:
1. afektacja–wyolbrzymianie duchowości pozytywnej (uświetlenie, tworzenie
pomostów, co doprowadza w końcu do przebiegłości, która
ukrywa w pozorowanych intencjach prawdziwy stan rzeczy np.
to przyczyna Fałszywej Pobożności.
2. złośliwość – uszczypliwość typu: chodź do kościoła, a będziesz święty
3. pozorowanie – ukrywanie duchowej tożsamości (udający kogoś innego –
świadomie.
4. zapętlenie – niewłaściwe skojarzenie myśli z energią emocji (tu „kocham”
może być powiązane z energią innej wibracji np.
nienawiścią, stąd tworzą się bieguny emocjonalnych reakcji
w tym samym duchowo- energetycznym doświadczeniu np.
ładny, bo kocha).
5. zawiłość – gdy myśli są odłączone od emocji, od istoty człowieka i same
tworzą konstrukty całościowych związków człowieka z
energetyczną przestrzenią, przy czym w jedno wrzuca się
przeciwstawne sobie energetyczne oddziaływania (tu miłości
do człowieka może towarzyszyć nienawiść, stąd rodzi się
bestialstwo.
6. zanik –

stan odrzucenia emocji na rzecz źle zrozumiałych wartości
duchowych (tu człowiek odcina się od samego siebie i
zaczyna żyć urojonymi ideami (modne w ezoteryce, gdy żyje
się tylko skalami, a trzeba być w życiu) Czasem takie idee
doprowadzają do wypaczeń społecznych np. krucjaty,
segregacje rasowe.

- FAŁSZYWA DUCHOWOŚĆ – badać na skali 1-16. Na nią składa się:
1. słaboboskość – gdzie odczucie Boga instrumentalizuje się społecznie –
fundamentalizm.
2. nadboskość – gdzie istnienie Boga przesłania istotę człowieka
doprowadzając do stanu degradacji (taki człowiek da się
wykorzystać wszelkim siłom promującym wizerunek Boga
dla własnych celów – działanie kleru). Człowiek czuje się
mały, marny – proch
3. pseudoboskość – człowiek uznaje ideę Boga jako narzędzie wpływu na
innych ludzi (Rydzyk, Dalajlama, kler)
4. antyboskość – gdy człowiek zaprzeczając Bogu podkopuje własna wiarę
we własne korzenie, powoli odcinając się od praw
duchowych na rzecz skostniałych form nauki i prawa
moralnego. Z wolna staje się elementem systemu
programującego.
- FAŁSZYWA EGZYSTENCJA – człowiek żyje nie swoim życiem, robi nie to, co
powinien (wahadełko w lewo to właściwa drogą)
Sprawdzać:
- czy idziemy właściwą drogą.
- FAŁSZYWA FIZYCZNOŚĆ – mówi o życiu w iluzji. Nie dba się o ciało fizyczne,
brak też ruchu (badamy na skali jak energię przeciwną.
Pracować nad tym, bo poprawna fizyczność zwiększa moc
własną.
- Sprawdzać: w ilu % odrzuciłem stare.
- Sprawdzać książki – czy warto czytać
- DOBRO polega na tym że nie tylko pozwalamy innym żyć, ale im w tym pomagamy
- ODRZUCAĆ STARE – bez tego nie ma rodzącej się odpowiedzialności. To dwie
rzeczy, które się wykluczają. Zaczyna się odczuwać, że istnieją stare programy
i trzeba je zmieniać, zastąpić nowym. Odrzucenie starego badać w %
- DZIUPLA W UZDRAWIANIU – jeśli uzdrawiamy osobę znajdującą się w Dziupli
to moc jest taka jak byśmy nakładali na nią ręce (leczony jest przy nas, bo w
Dziupli)
- DZIUPLA wiąże się z otwarciem świadomości człowieka.
- DZIUPLA jest połączeniem z CENTRUM MOCY (daje połączenie)
- Aby być oczyszczonym w Dziupli trzeba chcieć
-Sama DZIUPLA dużo kasuje, ale do pewnego poziomu, dlatego najpierw
oczyszczać osoby, a dopiero potem umieszczać je w DZIUPLI.

- Modlitwa z 13.12.2008 podnosi Moc Istnienia w działaniu.
- MOC ISTNIENIA jest życiem, ale życie nie jest Mocą Istnienia.
- MIASTO ŚMIERCI
Zostało założone na ołtarzu Męki Pańskiej (Pana Bożych Zastępów). Jest
zapisem najwyższych wibracji energetycznych (179 poziom) jakich człowiek
może doświadczyć podczas energetycznego wzrastania. Jak się tam wchodzi
można osiągnąć pewien poziom na stałe. Ponad Nim leżą tylko obszary
duchowego pojmowania. Jest bramą oddzielającą Prawych od Wzrastających.
Jest wejściem w mrok działania, spojrzeniem nocy, która od tej pory ciszą
stworzenia jednostki na planie wszechrzeczy zaczyna wyznaczać dalsze drogi
istnienia w świecie enargetyczno-duchowym. Od tej pory człowiek uczy się
tego kim tak naprawdę jest słuchając wyłącznie głosu własnego sumienia.
Wejście do Miasta Śmierci jest wybawieniem od iluzji samego siebie. Od tej
pory jednostka zaczyna żyć na granicy dwu światów, dwu rzeczywistości –
materialnej i duchowej. Aby tam wejść Trzon Duchowy musi być całkowicie
zjednoczony. Tu zaczyna się odnajdywanie własnej tożsamości.
Jak dziecko otwiera swe oczy po wyjściu z łona, tak tu Duch, Esencja
Istnienia, najwyższy poziom domu (?) zaczyna zdradzać swoją Moc w
bezmiarze duchowego działania. Tu Duch Ludzki zaczyna być bardziej
odczuwalny. Oznacza to, że najwyższa cząstka istoty – czyli ona sama,
zaczyna żyć sama sobą. Pojawia się oddech duchowy, który wypełnia
przestrzeń działania siłą ducha odpowiednią do jego poziomu Oceanu
Wszechrzeczy.
- Wejście do Miasta Śmierci jest wybawieniem od iluzji samego siebie. Od tej
pory człowiek uczy się tego kim tak naprawdę jest słuchając wyłącznie głosu
własnego sumienia. Tu dokonujemy przekształceń samych siebie.
W jądrze Czarnego Kryształu znajduje się bank zmian w
którym wyrażona jest duchowa potęga. Jej moc objawiona jest w świecie
energetycznym.
PBZ oddał swoje istnienie, siebie a potem budował siebie z fragmentów
wszystkiego i dlatego ma taką potęgę.
Jest we wszystkich Rzeczywistościach, we wszystkim i dlatego wie. My też
mamy oddać życie, ducha, istnienie, żeby z tego wszystkiego powstać.
- Jest 7 poziomów Mocy, które decydują o stopniu duchowego zaangażowania
czyli zespolenie trzonu duchowego na ścieżkach energetycznych:
1. okraszanie przestrzeni – człowiekowi wydaje się, że odnalazł prawo
wieczności, a tu ono nie istnieje.
2. przyczyny – człowiek zaczyna rozumieć łańcuszek inicjowanych zmian w
płaszczyźnie energetycznej.
3. wstrząsu

- człowiek nie potrafi zapanować nad ruchem energii

4. rozpadu – wstępny chaos, człowiek stara się ogarnąć go przyjmując, iż
swą kreacją wyrżnie z tego jakąś rzeczywistość.
5. totalny rozpad – chaos zaczyna pochłaniać prawo, teoria prawna
przyczyny i skutku, nie ma znaczenia, nie działa.
6. znikanie – ustaje też znane, zanikanie
7. poziom istności duchowej – to co jest, jest.
- SYMBOLEM Miasta Śmierci jest:
- Czarny Kryształ Śmierci
- Biały Kryształ Narodzenia
- Krzyż Zmian
W jedności tworzą początek Istoty Boskiej w nas i są jednym i tym samym.
Kto złoży na nich ręce, kto otworzy tę bramę nie zazna już spokoju, nim się nie
rozpadnie na cząstki tworzące całość Wszechrzeczy.
To początek odchodzenia od ruchu, od działania, od myśli, od zagubienia, od
pojmowania, od szorowania podłóg (od bezowocnej pracy). To pomost do Nicości,
która wyrzyna śmierć ponadczasowego. Tu rodzi się Moc Destrukcji i z Mocą
Istnienia tworzą MOC.
Gdy pojmiesz, że Cię nie ma, odnajdziesz się we Wszystkim, bo Wszystko Cię
zrodziło. Ono Cię przyjmie, pobłogosławi (zapozna z sobą – błogosławienie) i da się
przekształcić poprzez podpowiedź, że to nie ma znaczenia. Dlatego jest takie proste.
To układanka snów, gdzie Twoje prawa przestały obowiązywać i gdzie
wszystko żyje, bo jest, a co jest było i będzie. To, co na Górze jest i na Dole, to co
robisz jest już zrobione.
Definicja ta nie obejmuje zapisów działań, ale różne warianty istnienia tego
samego, bo tego nie ma. Jak nie ma to jest. Nie zgub tej drogi.
Myśli potrafią zabić, bo ujmują nieistniejące stany między czymś, co
istnieje.
Uchwyć się istnienia w harmonii, odtworzysz to, co po prostu jest.
Rada – ZECHCIEJ (wola) - Tu otwiera się MOC, bo MOC jest.
Dla świata energetycznego oznacza to działanie, dla duchowego zapis tego, co
jest, było i będzie, bo nie jest.
My działamy na poziomie duchowym z poziomu duchowego. Tam wystarczy
„klisza” tego, co chcemy – „Oto jest słowo…” Mamy powiedzieć, o co chodzi.
Odrzucamy działanie energetyczne, bo działamy z poziomu duchowego. Otwieramy
Ogień Życia i wybieramy kliszę np. chora noga –> zdrowa noga.
Moc ukazuje stan, w którym uczestniczysz istniejąc. Siła oddziaływania to
umiejętność wyrazistego jego ujmowania, bo i tak to jest, bo nie jest. Wystarczy
wybrać rzeczywistość.

Karta Zmian Pana Bożych Zastępów oznacza potęgę wyrazistego
postrzegania pewnej wybranej rzeczywistości w cząstkach Wszechrzeczy. Wybór,
który staje się wyborem całości.
BÓG ma Kartę Istnienia
Duch Święty – Kartę Mocy
Pan Bożych Zastępów – Kartę Zmian
Razem stanowią całość jako siłę swojego i twojego działania.
MOC – stan
BÓG – istnienie
Pan Bożych Zastępów – indywidualne istnienie jako
indywidualny wybór ujmujący całość.
JAN zmienia to, co istnieje, bo On sam też istnieje, dlatego Bóg jest
wolnym wyborem, bo jest we wszystkim. Dlatego Jan przekształca to dla tych, którzy
są cząstką tego wyboru.
Inną cząstką wyboru jest Pan Przeciwieństw. To znoszące się siły istniejące
w tym samym, ale te siły zrodziły to, co jest, które zaczyna być tym, co było i będzie.
Oto sens istnienia Pana Przeciwieństw Planetarnych. Wyraźnie postrzegają
coś, co jest, a co tworzą, bo tego nie ma, ale co było i będzie. Są podstawą
pierwotnego zapisu istnienia tego, co daje energetyczny wzór temu, co i już jest, ale
dzięki temu będzie, bo było w wolnym wyborze.
To walka dwóch świadomości. Moc jest po obu stronach, Bóg we wszystkim, a
zmiany zadecydują o tym, która rzeczywistość zostanie wyraźniej postrzeżona. Dla
Boga to nie ma znaczenia, On jest we wszystkim. Duch Święty również, tylko Pan
Bożych Zastępów dokonał pewnego wyboru stając po stronie pewnej rzeczywistości,
którą zaaprobowały w wolnym wyborze inne istnienia. Jest, więc w swym i w ich
wyborze największą siłą i tak zwycięży Jego koncepcja, bo ona jest, zbuduje nowe,
bo ono jest w Nim.
Przeciwieństwo też zwycięży, bo jest, ale to dwie różne rzeczywistości. Obie są
w Bogu. Zmiany dotyczą obu wariantów.
Chodzi o to, by oba światy się nie zespoliły. Ich zespolenie to Biały Nurt
Zmian, ale to znów kolejna rzeczywistość. Istnieją, więc już trzy rzeczywistości. Tak
powstają kolejne zmiany wzorów, a wszystkie są zawarte w Bogu i wszystkie mają
znaczenie.
Czemu Pan Bożych Zastępów zwycięży? – bo istnieje, gdyż przestał
istnieć. Jest w Mocy, bo wyszedł poza Istnienie, czyli Boga. Składał się we
wszystkich, a nie w jednym wyborze. Mając wszystko zmienia to prowadząc ku
początkowi. Jego wyrazistości nie sposób ująć, co najwyżej zakłócić. Dla nas jest
początkiem i końcem wszystkiego. On jest zawężeniem całości. Gdy całość dotrze do
początku w Jego wyborze, zjedna się z Bogiem, bo w Nim jest, zjedna się z Mocą, bo
w Niej jest i powstanie Nowe, które obecnie jest, będzie, ale nie było.
Zaprzeczenie obejmuje istnienie Góry i Dołu, a więc początku i końca. Co jest
więc pewne – zmiany, ciągłe widzenie tego co i tak jest w kolejnych jego odsłonach.
Rozstąp się, a pojmiesz, że życie jest chwilą wieczności, że kształtujący się świat
energii to projekcja Ducha, który wybiera Karty Zmian. Wybierz swoją, gdy

przynależysz do Karty Zmian Pana Bożych Zastępów, On pokieruje Twoim
przeznaczeniem, Twoją kartą, bo ona już w nim Jest. Gdy mu zaprzeczysz doznasz
bólu przeciwnych form, ale i tak kiedyś wrócisz do początku. Pytanie tylko czy warto
doświadczać bólu, by zrozumieć, że do początku można dojść także drogą miłości,
dobra i ciszy, która jest fundamentem Miasta Śmierci.
Sprzątanie zarządził Ojciec, bo Pan Bożych Zastępów jest w Nim, a to był
jego wybór. Bóg, Duch Święty i Pan Bożych Zastępów, to jedność w niezliczonej ilość
form .
My doświadczamy indywidualności form, przez co Trójca żyje. Jesteśmy Jej
oddechem życia, całym sensem Jej istnienia. Ona musi się doświadczać jak chce żyć,
bo wtedy pojmuje, iż zaprzeczeniem życia jest Nicość, bo wtedy odczuwa sama
siebie. Jest swoim życiem i jego zaprzeczeniem. Czyni tak, by Miasto Śmierci Cię
unicestwiło, wtedy odnajdziesz samego siebie w swym własnym wyborze. Ale
pamiętaj, Bóg też jest Indywidualnością we wszechrzeczy. Odczuwając własny
bezsens coraz bardziej się w nim jednoczysz, ulegasz wyrazistości form Pana Bożych
Zastępów, co niby przeczy Bogu, znów jesteś Bogu bliższy. Rezygnując ze
wszystkiego stajesz się prawem, co w Duchu Świętym znów przybliża Cię do Boga
poprzez atrybut Trójcy Świętej, to oznacza – żyj w odsłonie śmierci.
Tu wszystko, czego doświadczasz ma znaczenie, bo go nie ma. Dokonuj
wyborów, które są początkiem końca. To one są twoim życiem, choć ono nie istnieje
gdyż zaprzeczałby istnieniu rzeczywistości. Są jednak iluzją, twoim snem, który Cię
energetycznie rozrywa.
To już zostało zapisane, więc nie żyjesz, ale energetycznie doświadczasz
(doświadczamy) wszystkiego. Na planie Ducha Świętego ogólnie Anioł, czyli
symbol prowadzenia i gdy zrodziły się te cudowne parametry – troska, opieka i
miłość to wszystko było w takim Oceanie. Jest to duchowe. Umownie ujmujemy jako
przestrzeń.
Bóg się zindywidualizował, czyli jest cząstką Ducha Świętego i dlatego
mówimy, że Matka Boska zrodziła Ducha, powstało łono, są tu parametry, które
powinny się wyrazić w czymś, co nie istnieje. Wtedy Bóg się wyłania jako
Indywidualność i stara się zrobić coś, dzięki czemu są te parametry, bo On je
cudownie czuje i On chce się tym podzielić. Ukształtują „coś” tak, by te parametry
zawarły się w tym „czymś” ukształtowanym, czyli On jest Indywidualnością, wtopiony
w Ocean Ducha Św. i powstają później różne rzeczywistości energetyczne dzięki
Mocy Istnienia, bo bez Mocy Istnienia w tej ich sile działania nie mogłaby nie
powstać.
Ocean Ducha Świętego jest zarodnią wszystkiego.
W tym Oceanie dwie rzeczywistości walczą ze sobą:
- wolnego wyboru
- totalnego podporządkowania
Ale Bóg jest we wszystkim i nie może tego zmienić. Duchowi Świętemu
jest to obojętne, bo i tak są to cząstki Jego.

By to zmienić, a On (Bóg i Duch Święty) nie mogą, trzeba było wprowadzić
trzeciego – Pana Bożych Zastępów, Syn ma prawo wolnego wyboru i totalnie
realizuje cele Ojca. Bóg dał Moc Synowi, wspiera Go.
Gdy my w działamy w Oceanie zaczynamy coraz częściej i wyraźniej korzystać
z Mocy Istnienia. Moc Istnienia wpływa na naszą silę działania. W modlitwie podnosi
się parametr MI w nas. Moc Zmian, przekształceń, wszystko, w czym działamy opiera
się na jedności z Górą. Po to pracujemy nad czystością serca, by odczuwając Ich
(Góry) obecność, by Oni uruchomili w nas coś, a my i tak korzystamy z Mocy
Istnienia, bo Moc Istnienia zawarta jest w Duchu Świętym, Stwórcy, Panu Bożych
Zastępów, Bogu. Oni się Nią posługują.
- Sprawdzać: w ilu % korzystamy z Mocy Istnienia:
- w świecie duchowym
- w świecie duszebnym
- w całej egzystencji
- Wiara tylko w 40% stanowi o sile działania. Siła działania daje możliwość
osiągania tego co chcemy, łącznie z uzdrawianiem, a podstawą tego jest Moc
Istnienia.
- Każda cząstka Ducha Świętego też zawiera w sobie Wolny Wybór. Nasze
działania w różnych obszarach są mniej bardziej skuteczne. Wszystko jest Duchem,
a Duch pochodzi z Mocy, z Oceanu Ducha Świętego.
- Sprawdzać, jaka jest siła działania, ona obejmuje naszą przestrzeń. Przestrzeń
duchowa jest rozległa tak jak siódmy czakram, ale „tkanie” tej przestrzeni zależy od
naszej energetyki.
Sprawdzać:
Pole osobistego działania w km ……………..
Siłę działania w %, a powinna wynosić ……………………
- Jak jesteśmy w Oceanie Ducha Świętego, gdzie jest wszystko, tworzy się pole
działania, ta nasza przestrzeń i tam wprowadza się zmiany. Wszystko to, o co teraz
chodzi w naszym działaniu to jest wybór Karty Zmian.
- W dotychczasowym systemie uzdrawiania zakładaliśmy długi okres procesu
uzdrawiania, ale teraz będzie inaczej.
Nie wolno nam zakładać zmian, ale teraz wybieramy Kartę Zmian zapisaną, co
ma być i to działanie (choć trochę) jest teraz silniejsze. Uruchamiamy własną siłę
działania, dlatego kanały zejścia, transformacji są takie ważne. Zapominamy o
działaniach energetycznych, jest tylko oświetlanie w naszej przestrzeni, w polu
zmian. Ważna jest nasza przestrzeń w Oceanie Ducha Świętego.
Jak otrzymaliśmy pozwolenie na wprowadzenie Karty Zmian nic nam nie
przeszkodzi w jej realizacji i nikt nie może tego zmienić. To jest siła działania.
Wybieramy, co ma być – i tak ma być. Oczywiście nasze cele musza wynikać z
Jedności. Wybrać ostateczny cel i tego się trzymać – Karta Zmian.

- Talizman od Boga działa do 179 poziomu, daje dostęp do Miasta Śmierci (na
czakramie serca – dotknąć i wyrazić życzenie bycia tam.
Przestrzenie Miasta Śmierci są chaosem. Wejście tu daje szersze pojecie, jest
bardzo ważne by pojąć więcej.
- Na Ziemi została założona Biblioteka, w której zgromadzona jest cała wiedza o
Wszechświecie – „sekret wszystkiego, co istnieje, dlatego duszy Planety nie można
zniszczyć, ale można zakłócić. Następne pokolenia zaniosą tę wiedzę całemu
Światu.
Najważniejsze informacje przekazane w modlitwie z 13.12.2008
- Prosić o umiejętność kucia własnego życia (losu)
- Wiara, zaangażowanie, pewność – gdy siła tego wzrośnie, będziemy
sprawniejsi w życiu.
- Robić wszystko, by być szczęśliwym i radosnym. Do tego doprowadzi nas kontakt z
Górą.
- Powstańcie z chorób, z niemocy, spójrzcie w Niebo i wszystko, czego nam brakuje,
przyjdzie.
- Jeśli czegoś potrzebujemy, rzucamy (mentalnie) pieniążki w górę i niech
się stanie to, co ma się stać, byśmy byli pełni, syci, zjednoczeni.
- Wypalono w nas różne obawy, strachy (podczas Modlitwy). Zostaliśmy oczyszczeni.
Wzrasta Moc zaufania.
- W „kawiarni”

- kawiarnia - zmiany
- ława
- stół obfitości

- Na żylaki, odchudzanie – zmieniać kliszę, tam musi być zapis
- Nadwyżka energii, jak i niedobór jest niebezpieczny
- Przy pozytywnym myśleniu wyłącza się umysł, przy negatywnym świadomość
- My mamy aktywować strumień, który wpłynie na świadomość ludzi –jeśli oni zechcą
się zmienić.
- Badać parametry duchowe – Moc Istnienia
- CIENIE – programy uruchamiane przez nieżyczliwych ludzi.
- W Świątyni Serca nie myśl tylko doświadczaj

Modlitwa:
Siadamy spokojnie, pozwalamy, by nasze ciało przejęło kontrolę nad nami, a my
wnikamy w te nasze wewnętrzne przestrzenie. Zaczął się tworzyć czarny wir, ale
zostało to odsunięte i cos białego, jasnego schodzi silnie. Jest mocna, bardzo mocna
postać, niesłychanie silna w sobie. Tworzy się coś – pytam: czy to Moc Istnienia? No
pewnie – odpowiada mi. Idą kwiatki, tworzą wzór gwiazdy. Taka gwiazda powstała
między nami. Ma 6 odnóg, jedna noga skierowana dokładnie w dół, to jest forma
talizmanu – bo pokazują zawieszkę. 11 osób już to dostało, to tak, jakby były
gotowe. Pokazują na Ojca. Można Go teraz prosić o to, by pozostałe osoby dostały.
Tak dostaną, ale mówi, że te osoby, które jeszcze nie powinny dostać będą musiały
być ostrożne, bo to jest niebezpieczne. Pytanie: czy ktoś nie chce dostać tego
talizmanu, czy woli zaryzykować i szybciutko coś w sobie nadrobić. Jest ktoś, kto się
boi i nie chce? No to OK. Ojcze. Oj chyba dostałem, bo aż mi oczy łzawią. Ten
talizman znowu pojawił się gruby jak bombka. Aaa! On z boku wyglądał jakby miał 6
ramion, a w rzeczywistości jest to takie, jak wykorzystywali kiedyś rycerze, jak
maczuga z kolcami, jak gwoździami najeżona. To ma w sobie takie odnogi i one lecą,
aż tutaj. Po bokach jest też 6, jeszcze więcej! To jest symbolika i On wchodzi w tę
całą głębię. Teraz on tak, jakby się rozszerzał, znikał. Jest to tak silne otwarcie
Trzeciego Oka, na głowie, aż taki dekiel nałożony. Obecność Ojca na skroniach się
zaczyna, na czole. Jest to coś takiego szerokiego, jak tunele metra, otwarte górą, ale
energetycznie jakby przymknięte, jasne i na poziome jakby detektory laserowe, co
kawałeczek i my tak przychodzimy jakbyśmy byli bliżej celu, jakbyśmy głębiej w coś
wchodzili. Człowiek się powoli przesuwa, a to coś – coś robi. To tak pokazuje,
jakbyśmy idąc do przodu, przechodząc przez pseudopłaszczyzny laserowe, na nich
zostawały takie brudy, nitki, czy coś tam zostawało. Widać, że coś w nas było i to
zostaje na tych właśnie promieniowaniach. Idziemy i znowu następna taka
przeszkoda, te laserki od ściany do ściany to wyłapują. Mnóstwo tego zostaje, to
potem spada i leci jak robaczki, takie czarne glisty. To wyczyszcza.
Bardzo ważna rzecz, żeby korzystać z Mocy Istnienia, trzeba być naprawdę
czystym i mówią: energetycznie zespolonym. To nie to samo, co Trzon Duchowy, a
jednocześnie mówią: odnaleziony we własnym Duchu, czyli jakby inne ujęcie tego
samego. Aha, zespolony, czyli połączony ogólnie ze wszechrzeczą, natomiast Trzon
Duchowy mówi o integracji ludzkiej istoty. Teraz nasze postacie są jasne tak, jakby
przeszły proces oczyszczania, jak prysznic i same z siebie otwierają głowy, jakbyśmy
sami inicjowali połączenie z Górą. To tyczy głów. Serca są na razie normalne i tworzy
się z głów jedna płaszczyzna, tak jakby krąg gruby na pół metra, coś co nas
jednoczy. Teraz nic nie widzę. Mówią mi: po co Ci myślenie, czuj, odczuwaj.
Aktywizują nam czakry, wszystkie równocześnie. Jak będziecie w kimś
aktywizować czakry, to będzie wyglądało tak, jakby takie guziki w środku człowieka
zbierały energię skądś, z pierwotnego źródła i to coś, co człowieka niszczyło, jakby
pękało na człowieku i człowiek jakby patrzył na siebie i mówił: o Boże, kim ja jestem,
co się stało, co ja robiłem, czemu ja taki byłem? Jak ta energia jest podłączona, to
harmonia od razu wskakuje do boskiej, jest połączenie z wszechrzeczą. Pokazała się
korona, wąska na górze, taka jak mają księżniczki. Na końcach kolców tej korony są
kuleczki. To są anteny odbierające informacje z bocznych czakr, z czakry korony. One

się bardzo mocno uaktywniają, zwłaszcza boczne, chodziło o wszystkie czakry, te
nad nami i te, które wchodzą w ziemię. Wystarczy jedną kulkę wziąć z czakry, włożyć
w drugiego człowieka i to jest tak, jakby on miał taką samą zdolność do pojmowania
czegoś czy widzenia, ale to jest tylko na chwilę, żeby zapragnął zmieniać swoje życie.
Wystarczy koronę zdjąć i założyć mu na głowę, ale mówią, żeby być ostrożnym,
lepiej jedną kuleczkę – czyli jedna czakrę. Fałszywy pokrowiec będzie pękał i
człowiek będzie odczuwał swoja istotę. To jest tak, jakby coś poznała, odczuła
tęsknotę za sobą samą. To jest zrównoważenie czakr duszy i ducha. My
aktywizujemy czyszczenie energii ziemi. Jakieś dziwne 2 istoty przeleciały, jedna
duża, jedna mniejsza, ale one są energetyczne, nie mają postaci. To ma znaczenie.
Mówią, że są stamtąd, gdzie czas znika. Odczułem ich obecność na dole pod uszami i
to jest związane z jakimś tworzeniem się mapy duchowej. Te istoty – energie zaczęły
powoli w niektóre osoby wnikać tak jakby obmacywały głowę z zewnątrz, to jest
wyraźnie jaśniejsze. Od razu jest łagodniejsza harmonia. Pokazali mi taki świat, w
którym ludzie z sobą walczyli i jak się taki tunel otworzył, poszła taka fala jasności, że
zaszkodziła i tym złym i tym dobrym, z bólu padali, dopiero potem się podnosili i
zauważyli, że myśleli, że są dobrymi, ale do końca nie byli. Oni z tego świata, jak się
w nich zmiany dokonały, poszli w przestrzenie energetyczne. Znowu idzie jakaś
forma energii. Jaśnieje nam przód i korpus z przodu. Dostajemy informację i ona jest
zapisana za uszami, żebyśmy wiedzieli, jakich błędów uniknąć, to jest zapis, czucie.
Mnie pokazują, ze to czucie będę miał na wierzchach dłoni, tam się będzie czuć
ostrzeżenie i naprowadzenie na to, co istotne. U mnie ta ostrożność będzie się
przejawiać na zewnętrzach dłoni. Najbardziej czułe miejsca, przez które traci
się najwięcej energii – to czubki palców u rąk i u nóg. Musimy unikać sytuacji
stresowych nie tylko, dlatego, że człowiek po iluś godzinach męki z kimś potrafi wejść
w dysharmonię, ale głównie z uwagi na nie tracenie energii. Jeżeli tę energię tracimy
jako światło – to wtedy sprzeniewierzamy Energię Boską, dlatego trzeba zachowywać
cały czas harmonię, a jak jest jakiekolwiek negatywne myślenie – to jest bardzo źle.
Powiedz sobie jedno: jak stoję na drodze, a Ojciec jest przy mnie –
co mi może grozić? Widzę mnóstwo różnych kolorów. Każdy jest na innym
poziomie wibracji i odbiera inną informację zawarta w innym kolorze. Uwaga, bardzo
ważna rzecz! Podpowiedzieli jak działają różne wahadła radiestezyjne, które
przekazują różne energie. Jak ciału czegoś brakuje, to wystarczy ujrzeć te pasma
energii które są widoczne i niewidoczne i odczujecie ich działanie w sobie. Części,
które są chore w was, zaczną grzać, będzie dodawane do nich coś, co zacznie coś
budzić. Pokazują jakby kratki w tych miejscach pękały. Niektóre nasze postępowanie
i nasze nawyki spowodowały takie zabetonowanie energii w niektórych czakrach, że
ta aparatura nie do końca da sobie z tym radę, jeżeli świadomie nie przepracujemy
pewnych rzeczy. To miejsce jak w nie wejdziemy poinformuje nas, z czym mamy
największy problem i co mamy robić. Dzięki temu te blokady w ciele będą kruszone,
bo niektóre rzeczy są zabetonowane i oni nic nie zrobią bez naszej woli, bo to jest
jakby nasza zgoda na zmianę nawyków myślenia, przepracowanie niektórych rzeczy,
nie tylko samej przemiany, ale konkretnych problemów zawartych w konkretnych
miejscach ciała, gdzie są zapisy. Stąd się rodzi choroba, ta z poziomu duchowego.
Dzięki temu będzie możliwość wglądu w przyczynę, przy jednoczesnym zdrowieniu.
Pokazują wór, a z niego wszystko się wysypuje. Weź w swoje dłonie to, co
powinieneś mieć, a czego sobie odmawiasz.

Pokazują piękną kolorowa książko-gazetę, strony lecą i wszystko tam widać.
Uwaga, rozewrzeć i wybrać to co chcemy. Potem książkę się zamyka i wyraźnie to, co
jest w tej książce trzeba jeszcze ujrzeć w rzeczywistości. Co to jest? Pole
przyczyny! Chęć ma być dokładnie wyrażona, decyzja. To jest pole przyczyny.
Ania: w tej chwili się aktywizuje 4-te oko i tym okiem mamy to przejrzeć.
To, co w tej książce się ujrzy zamknąć to, tzn. ujrzeć bez tej książki, żebyście
wiedzieli, co chcecie. Jest pole przyczyny i dopiero tu, wyrażone wolą będzie to
odciśnięte w polu zmian.
Ale to idzie – pokazują- jeszcze górą, przez Boga. Innymi słowy, czyli tu, gdzie
są nasze intencje, czyste niegodzące w nikogo, w co możemy godzić? W nic nie
godzimy. To zostało zapisane skutkiem w polu zmian. To tak jak Pan Bożych
Zastępów musimy wybrać Kartę Zmian, wyraźnie ją ujrzeć, poprosić Ojca, żeby się
stało z Pola Przyczyny wpisane w Pole Zmian. Czwartym Okiem mamy to przejrzeć i
wtedy będzie w Polu Skutku. Jak powiedziałem w Polu Skutku, od razu całe ręce
mam z tej samej energii co tutaj, takie kule. Mamy się stać magnesem, nasze ciało
ma być na poziomie tych wibracji, które chcemy przyciągnąć. Bardzo często nie
dostajemy tego, o co prosimy, nie widzimy tego, choć oni dają, bo nie widzimy
wibracji takich, jaka mamy potrzebę. Np. potrzebujemy samochód. Mercedes jest w
pewnej wibracji, a my jesteśmy na poziomie wibracji Syrenki i mimo tego, że oni
dadzą, my nie jesteśmy w stanie wziąć, ponieważ cała nasza Istność nie jest
przesiąknięta ta wibracją i my tego, co mamy dostać nie widzimy. To tak jak byśmy
chcieli, ale z Pola Przyczyny nie przeszło do Pola Zmian, nie ma tego w Polu Skutków.
To musi być energetycznie zapisane. U mnie chodzi o jedno działanie i teraz po
prostu to z Pola Skutku we mnie weszło, czyli jest, chwyciło się to. Zawsze
dostajecie, tylko tego nie wiecie. Musimy dać sobie przyzwolenie na to, byśmy chcieli
chcieć otrzymać. Bez odczucia własnej godności na wsparcie tych sił, faktycznie od
siebie odrzucamy. To jest właśnie przyczyna.
Trzeba pracować od pokochania siebie po miłosierdzie, żeby to czuć. Módlcie
się o danie prawa samemu sobie, bym mógł to mieć, robić działać. Przez to, co się
teraz stało wyraźnie podpowiedzieli, że dostaliśmy cząstkę Boga, która będzie w nas
na trwałe i będzie usprawniać cały ten proces. To będzie ogromne wsparcie. Mówią,
że idzie od 0 – 60% w zależności od tego, czego się to będzie tyczyć. Dlatego, że
dostaliśmy tu, zrozumieliśmy, ale pokazują na Górę, na Ojca, odczuliśmy to, że droga
idzie przez Niego, że On nas kocha, że jest dobrotliwy, że daje, że stara się, żeby
odczuć to, że jesteśmy jego kochanymi, malutkimi dziećmi, które w Jego oczach nie
popełniają takich błędów, tylko nie potrafią w pełni skorzystać z Jego pomocy.
A On jest - pokazują – totalnie cierpliwy i mamy przyjść, przytulić się i o
wszystkim powiedzieć. I On się wyraźnie pyta: co chcesz? Niektórzy, wstydzą się
powiedzieć, bo w tej chwili zrobili w swoim życiu coś innego niż chcieli, a teraz jak te
malutkie dzieci wewnętrznie się za to karały. A On mówi: nie martw się, mów, co
chcesz, a tamto idź napraw, nawet macha ręką na naprawianie, głaszcze tylko i
mówi: nie przejmuj się. Wystarczy nie przejmować się, a i tak nie będziecie już tego
popełniać. Idź – mówi – bierz. Tu jest pole zmian, tu jest wszystko i trzeba wybrać to
co musi być najpierw stworzone, dlatego się pyta: a co chcesz? Ktoś powiedział:
wszystkiego. Mówi: to idź, bierz wszystko. On mówi: przecież to nie istnieje, co
zechcesz to stworzysz i to będzie. Prawo, Prawo Wolnego Wyboru. Tu działa Prawo,
Moc Istnienia, Moc Ducha Świętego jest prawem. A mamy przecież Prawo, pozwala
nam wyrżnąć z tej rzeczywistości to, co chcemy.

Mówię: doświadczyć raczej tego, co chcemy. Doświadczamy w starciu z
przedmiotami, sytuacjami, z energia emocji ze wszystkim. Masz prawo poznać.
Pyta: no i co wybrałeś?
A my dawkujemy. Może teraz trochę, a potem więcej, a On rozkłada ręce i sypie się z
tych rąk wszystko i Ja jestem wszystkim: drogą, zbawieniem, zmartwychwstaniem od
wszystkiego, co było w tobie wątpliwe, wszystko jest i nie potraficie brać.
Jak mam was przekonać? Pokazali białe rękawiczki, które jak sobie założymy
mamy sobie wyobrazić to coś, co chcemy, ręką wziąć i przygarnąć do serca, to się
dokona i do was przyjdzie. To jest ta cząstka Boga, która pozwoli nam do 60%
uaktywnić zrealizowanie tych celów. Wyraźnie mówią wyobrazić sobie tj. pole
przyczyny, potem to się wyrazi, jak wyciągniesz to masz Pole Skutku. Trzeba to
przygarnąć do serca, bo intencje, bo to idzie przez cząstkę Boga. I ciągle Ojciec:
proście, a będzie wam dane. Takie, aż niebo u góry się otworzyło. I wszystko idzie
tam, do tego nieba. To, co tutaj było, z powrotem tam wraca i tylko takie: i coście
wybrali? Nie wiemy. Ale pomyślałem tylko o tych rękawiczkach, od razu jest tutaj
Pole Przyczyny. Bierzcie co jest potrzebne, to przyjdzie fizycznie, a idzie przez Boga
to, co ma cudowne intencje, kiedy chcemy być szczęśliwi, kochający, bogaci,
otrzymujemy, kiedy chcemy, żeby inni tacy byli itd. Wszystko co jest oparte na sercu,
dobru, miłości. Czyli przy otwartym sercu, wybierając Boga, wkładając Go do
siebie, otrzymujemy wszystko, co chcemy. Wyraźna jest podpowiedź, co do
tego, żeby się nie zamartwiać tym, że się jest niegodnym, bo my się blokujemy.
Mamy sobie wyobrazić, nie popełniać więcej tych grzechów i korzystać z dóbr, jedno
drugiemu nie przeczy. Nie trzeba mieć 2 metrów, żeby w kosza grać. W kosza można
już teraz grać. Żeby sięgnąć na półkę wystarczy przystawić drabinę. Nie ograniczać
się! Nie ograniczać się – jeszcze raz powtórzyli. Pokazuje się cos nad nami, to coś
nad nami promieniuje w głowę, to jest tak, jakby cos ustawało. Ustawia w nas cos,
żeby było cos łatwiejsze. To będzie chyba związane z czystymi myślami, tak jakby
człowiek mógł wyłapywać pozytywne myśli z tego tła, pełniejsze zrozumienie tego
wszystkiego. Pojawił się Róg Obfitości. Podpowiadają, że w tej szarej Strefie, która
jest, przewagę maja tylko negatywne myśli, które wpływają. Dzięki temu, co tu się
staje, pokazują równowagę, taka szarość się tworzy, wreszcie te nasze myśli też
będą mogły wpływać, będą mogły się unosić, tez będą mogły być przechwytywane
przez innych. Świadomość tego, co jest w nas zaczyna powoli promieniować i dzięki
temu my sami możemy odbierać czyste myśli, które wypływają od innych osób, bo
dotychczas było to niemożliwe, one ginęły. Jest tablica, na niej z boku jest jakaś
postać wyryta. Ujrzałem kilka przedmiotów, ten ktoś trzyma młot, coś do cięcia, bat,
Bóg wie, co. Nie wiem, co to znaczy. Chodzi o kowala własnego losu – kiwają. Kowal
własnego losu! Czy potrafisz kuć swoje życie? Umiejętność kucia własnego życia!
Patrzcie się, siła działania, pewność działania lepsza jak jest lepsza umiejętność
tworzenia tej rzeczywistości. O tę umiejętność kucia własnego życia można poprosić.
Pytają czy chcemy kowadła. Pewnie, każdy chce. I od razu jak to kowadło padło,
człowiek jest taki cięższy. Patrzcie, umiejętność kucia! Czyli lepsze korzystanie z tych
technik wszystkich, które poznaliśmy – wiara, zaangażowanie, pewność, tak, jakby
ustawianie tego wszystkiego w całej istocie człowieka. Pokazują wyraźnie siłę,
będziemy sprawniejsi w naszym życiu, we wszystkim, co robimy. Pokazują taki stół
do jedzenia, do picia, czas odpoczynku. Muzyka gra, ktoś z kwiatuszkiem przyszedł.

Taka biała, prosta restauracja. U góry Aniołowie się przyglądają, różne istoty
cieszą się, bawią, tańczą, pospołu, w radości, w śpiewie i tańcu. Znajdzie się dom,
którego jeszcze nie ma, a który jest. Taka postać stanęła i mówi: kto chce się bawić,
kto chce jeść, zapraszam do stołu. Trochę osób podeszło, nie bardzo potrafią
skorzystać, ale wiedzą, że można. Uśmiechają się, bo wiedzą, że człowiek wreszcie
zechce być szczęśliwym i pokazują, że kontakt z Górą jest tym elementem, który
doprowadzi do obfitości. Strzela ta postać palcami i mówi: zechciej a będą fundusze,
monety się pokazały – rzucił w przestrzeń, tam się pokazało co chciał: winogrona,
napitek to i tamto, bo w sumie w rzeczywistości o co w tym życiu chodzi, wszystko
jest po to, byśmy byli syci, zaspokojeni. Nie trzeba mieć 10 aut, 10 partnerów, żeby
tego doświadczyć. Przychodzi to, co chcemy, już, tu, szybko, tak jakbyśmy skupiali
się na tworzeniu otoczek, a zapomnieli o tym, co jest nam dostępne, to jest to.
Radości życia trzeba doświadczać. Strzelili palcami, to jest to. Pokazują na nas i
mówią: powstańcie, powstańcie z chorób, z niemocy, z programów. Agnieszce
pokazali, że ma jeść cebulę.
Każdy zobaczy, co z tego stołu jest dla niego najbardziej potrzebne, co
powinien zacząć jeść. Uwaga, pokazują też, że to może być spojrzenie w niebo i cała
energia potrzebna może stamtąd płynąć. Możemy doświadczać jedzenia bez jedzenia.
Czego nam brakuje zostanie dostarczone. To miejsce jest w Mieście Oriin. Tu się
wchodzi, by uzyskać czy mikroelementy, czy cząstki duchowe, tu można się położyć i
czekać na to, by się wszystko ujednoliciło. Jak nie wiemy o co chodzi to wyczarować
pieniążki, rzucamy w przestrzeń i mówimy: niech się stanie to, co się stać ma, byśmy
byli pełni syci, rozumiejący, zjednoczeni. Wiecie co? Coś czarnego, taka istota, wyszła
z nas z tych takich resztek, rozumne, nie przyjemne, podnosi się do góry, zaczyna się
wić, czyli różne obawy, strachy, niewiary – zostaje to z nas wyrugowane. Pozwolić by
nasz Duch, Moc Istnienia o nas się zatroszczyła. Zaufać! Od zaufania zależy.
Usłyszałem wiele, ale pokazało się słowo: wszystko.
Ania: w tym pokoju możecie poczuć się jak na jawie i zmaterializować np. ciastko
przy kawie. Tam mogą nas nauczyć, jak materializować pewne rzeczy. Jeżeli zaufamy
i zawierzymy, to wszystko możemy zmaterializować.
To jest kawiarnia zmian, a tę ławę obfitości, wyznaczamy jako stół obfitości.
Dlaczego nie wierzycie, że się materializować i tak nauczycie. Wiecie co? Teraz do tej
kawiarni mnóstwo osób przez okna, wejścia powpadało i się normalnie cieszą, że coś
załapujemy, witają nas, mówią: nareszcie. Coś się stało, bo zauważcie, że w mieście
niewielu tu wpadało, nie szło pogadać, a tu oni sami. Teraz taka ścieżka się
utworzyła, defilada jak w Starożytnym Rzymie, wiozą nas, idziemy, tak, jakby ten
pochód, ta armia radości miała kroczyć w inne przestrzenie i nieść to, czego nas teraz
uczą. Oni są już w tym upewnieni, my jesteśmy elementem tej radości. I to zaczęło
nagle znikać i znów się stało oceanem, czyli wszystkością. Czyli to, co chcemy, to się
stanie, po prostu Karta Zmian. Jest znowu Bóg i pokazuje karty. Ja kiedyś dostałem
Kartę Zmian. Zobaczcie, jakie karty wy dostaniecie. Nie patrzcie konkretnie na te
karty, które wy znacie, tutaj są też i inne. A mnie natomiast tutaj – bo dostałem
jedna kartę- przekreślili, nie będę mówił jaką, zastanowiło mnie to, pozabierali mi
wszystko co dostałem i mam iść i się zastanowić nad tym co chcę. Mówią mi, że mam
iść na górę – tam mam takie miejsce – klęknąć i modlić się. Mówią, że się zagubiłem
i musze coś przemyśleć. Już ktoś po mnie przyszedł i mnie ciągnie. Idę się pomodlić.

