WARSZTATY Warszawa 1 styczeń 2011
część 1
Działania energetyczne, wzrastanie duchowe – te tematy już nie będą
poruszane. To, co jest najważniejsze to tzw. wejście mistyczne, takie duchowe
doświadczenia. Jak wchodzimy w te stany to wszystko jest cudowne. Najważniejsze,
że poznaliśmy mechanizmy wchodzenia w te stany i wiemy jak wzrastać. Teraz
zaczyna się szkoła życia i należy wykorzystywać to, co znamy. Zacząć liczyć na siebie
i brać się do pracy.
-Struktury (skala podstawowa) - mówią, na jaką część człowieka idzie atak, a to
pozwala odnaleźć przyczynę własnych błędów.
Atak na ruch - kończą się nasze działania, nie potrafimy wezwać pomocy, bo
Ciemni blokują nasz ruch. Uderzenie w obszar ruchu powoduje, że człowiek jest
bezradny.
- Praojciec to Nienazwany, Jego Imię ty masz -to Echo i ściana to Echo odbijające
-Teraz dążymy do tego, by mieć potężne ciało energetyczne, ale by to osiągnąć
należy dokonać totalnego uzdrowienia się (gimnastyka, właściwe odżywianie się …)
- Ważne jest utrzymanie stanu, w którym jesteśmy. Im jesteśmy wyżej, mowa o
energetyce, tym szybciej można człowieka zranić, np. chwila wejścia w
przeszłość i już myślimy o nim źle. Gdy stajemy się duchowi i zaczynamy korzystać
ze świadomości, to każda cząstka energii, którą tu obudziliśmy w przeszłości,
zaczyna rosnąć. To niebezpieczny stan, dlatego dbałość o ciało energetyczne bez
ciała fizycznego jest prawie niemożliwa. Dlatego badamy, na jakim poziomie jest
nasze ciało energetyczne.
-Teraz mamy wchodzić w lekcje szkoły życia, które mogą nas czegoś nauczyć, mamy
coś przerobić.
- Ich (Góry) spojrzenie na nasze radzenie sobie w życiu, na brak komunikacji
zewnętrznej (z drzewami np. ze ścianą, itd., duchami przyrody), brak odbierania
sygnałów od Nich jest druzgocące. Dlatego będziemy brać u nich lekcje.
- Marionetki – odczytujemy siebie nakładając iluzję, a prawda o nas jest nieciekawa.
- Ten rok jest ważny dla wszystkich, mamy wyjść z biedy.
- My powinniśmy mieć wielki szacunek dla każdego (bez szufladkowania).
Odnoszą to do każdego człowieka. Nie ma żadnego znaczenia gdzie jesteśmy,
na jakim poziomie. Każdy poziom rządzi się swoimi prawami. Natomiast mechanizm
jest zawsze ten sam. Nie można wychylać się ponad swój poziom, bo i tak nic z
tego nie będzie. Małe zagubienie i cele lecą. Przyznawać się do tego, jakim się jest,
nauczenie się obserwacji siebie jest bardzo ważne.
- Są 4 rodzaje iluzji
-materialna
-egzystencjonalna
-potęgi
-zmartwychwstania

Świat materialny jest projekcją Ducha i stanowi podstawę doświadczenia tylko w
czasie istnienia ciała fizycznego (jesteśmy w grze komputerowej, nie ma tu dobra i
zła, jest przyczyna i skutek energetyczną).
Egzystencja jest grą, której zasady są zmienne i wyznaczone:
Mocą Energetyczną dla Ciała Fizycznego,
Mocą Duchową dla Ciała Energetycznego (Duszy),
Mocą Boską dla Ciała Duchowego i Mocą Rzeczywistości dla Boga,
co oznacza, ze każdy ma wpływ na parametry egzystencji. Bóg jest zależny od nas.
To, co tworzy wyznacza horyzont Jego istnienia, nic przeciwko nam nie może zrobić,
ale może nam pokazać mechanizm naprawy.
- Potęga nie istnieje, bowiem rytm na Górze wyznaczają ruchy na dole i
odwrotnie.
- Z martwych nic nie powstaje, bo nic nie jest martwe, tylko przeistaczające się.
Gdy wkroczysz do Nurtu zmian, będziesz mógł wykorzystać Ruch do
ukierunkowania zmian (dlatego ta struktura Ruchu jest dla nas ważna, jest
ważniejsza od ruchu fizycznego – w górę i w dół,ale jak jadę na wprost to ważna
jest komunikacja, czyli ciało fizyczne).
Jedyną zmienną jest chwila oraz pamięć tego, co było. Ale gdy utoniesz w
tym co było Stracisz szansę na postrzeganie tego co się zmienia.
Na dodatek każde z Twoich ciał śni, marzy i działa w innym obszarze. Bacz, więc, by
żadne z nich (tych ciał) nie tonęło w iluzji zmian i będąc zakotwiczonym w
duchowym, energetycznym (egzystencjonalnym) bądź materialnym ( choroba)
marazmie. Dostrzeż Ruch, a staniesz się wielkim, zmiennym (musimy zacząć
dostrzegać Ruch), czasami dostrzegamy czując zagrożenie.
Postrzeż też, że wystarczy wówczas niewielka moc, ociupinka mocy, ledwie jej
echo, by zmiany podążyły wskazaną przez Ciebie drogą. Dlatego Moc i Miłość jest
ciszą, a Ten, który wszystko wypełnia jest dla niewidzących Ruchu – Nieistniejącym,
choć On Sam jest najbardziej widoczny. Ten najbardziej widoczny to Bóg.
Nie widzisz Ruchu, nie odbierasz tego sygnału - to nie masz pojęcia, że Boga
nie ma, a duchowo czujesz, że Bóg gdzieś jest.. Gdy widzisz z daleka zdjęcie,
możesz założyć, że jest to realna rzeczywistość. Dopiero zbliżywszy się do zdjęcia
odczujesz swoją omyłkę. Wielu z Was żyje takimi omyłkami, wiedząc coś, co jest
martwe, co jest za przeszłością albo było tworzone jedynie jako nie zaistniała w
Ruchu koncepcja.
Czasem zaś widzicie Ruch spowodowany przez innych sądząc, że jest to efekt
Waszych starań, nie wiecie przy tym, że każdy ma swoją wibrację, że jest kodem
myśli, emocji i emanacji, a więc kształtujących bieg cząstek, ścieżek wywołanych
nie Waszym staraniem, które budząc w Was określone skojarzenia i stany stają się
cząstką Waszych wyborów, choćbyście o tym nie wiedzieli ( koncepcja
wdrukowywania uczuć itd.) Im gęstsze są owe emanacje, tym silniej pętlą i
uzależniają ludzi, tworząc w nich iluzję poprawności dążeń.
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Sprawdź poziom wibracji własnej duszy, potem myśli i emocji (skala
poziomów duchowych) oraz wewnętrznych zdjęć, a rozpoznasz, w jakim procesie
żyjesz snem innych, a w jakim się spełniasz.
Dopóki iluzji nie odrzucisz, dopóty wolnym od cudzego Ruchu, od cudzych
dążeń nie będziesz. Śniący innymi doskonale znają te zależności i umiejętnie
wykorzystują do nadania innym woli własnych rąk, z tym, że sami spijają efekty ich
pracy.
Wokół każdego człowieka istnieje magiczny krąg wymuszanych zdarzeń,
który go mami, zwodzi i porywa. Śniący innymi tworzą magiczne kręgi martwe i żywe
w celu wykorzystania Was do realizacji własnych planów. Martwy krąg ma charakter
węzłów energetycznych i stale odtwarzanych poleceń (voodu).
Żywy krąg magiczny jest formą uwodzenia słowem, gestem i sceną by
tworzyć w grze aktorskiej iluzję poprawności sceny, które tak naprawdę jest pułapką
dla wolnych wyborów.
Inną formą tworzenia iluzji są projekcje, które korzystają z obu
wymienionych formacji i są stale emitowanym programem, który wiele elementów
łączy w człowieku tworząc w nim pożądany obraz, sytuację, dążenie. Ów program
tak wiąże owe elementy, że człowiek nie postrzega innych (widzimy świat zgodnie z
programem, zmiana programu zmienia widzenie świata). Dlatego zakochanym w
sobie, do głowy nie przyjdzie, że uczucie, które nimi owładnęło można wysyłać w
stronę innego człowieka. Zaś owładnięci chęcią dominowania i mordu wciąż działają,
nawet wtedy, gdy podstawa występku spłonęła na stosie ( np. Ku Klux Klan itd. –
programy).
Wokół nas pewne siły tworzą stałe projekcje. Są one silne, oddziaływają nawet
z poziomu DNA i w przestrzeniach pasm duchowych tak, że człowiek ani zdaje sobie
sprawę z tego, iż kieruje się w swoim postępowaniu zewnętrznym rozkazem.
Projektorów nie jesteście w stanie wyłączyć. Możecie, co najwyżej
zablokować ich działanie przez bycie, nadawanie na wyższej częstotliwości, co
zagłuszy ich sygnał (dlatego wyjść z relacji, bo mowa o konkretnych scenach z
naszego życia – atak na Irak. My mamy być w kanale ! Oni mówią o technicznym
stanie naszego życia. To nie iluzje, to projekcje, programy, kody, to, czym się
steruje). I w takim stanie musicie pozostać do końca życia.
Gdy staniecie się po śmierci fizycznego ciała wyższą wibracją, projekcje tego
świata przestaną Was zwodzić, ale dopiero czysty, pozbawiony cząstek
energetycznych Duch przestaje być narażony na życie w iluzji, na odtwarzanie w nim
cudzych scen, na wymuszanie posłuchu. Tylko on w wolnym wyborze postrzega Ruch
i się nim bawi (no, bo co Duchowi zrobić, jak on nie istnieje, jest tylko zamysłem
Boga). Walka jest na poziomie fizycznym lub energetycznym, a Duch nie ma ciała ani
energii. Dlatego trzeba być na poziomie duchowym, złączonym z nim - czyli ze
świadomością. Szukać jak się odnaleźć w Duchu będąc w ciele fizycznym !
I tylko on w tym wyborze tworzy wolne słowo, myśl i uczucie, totalnie panując nad
emocjami, jednej z sił nośnych projektu ( po obudzeniu się w Duchu najmniejsza,
niewłaściwa myśl jest rozpoznana i kasowana). Gdy działają projekcje, emanacje,
człowiek zapomina o tym, co mówił i co sobie obiecał w stanie obudzonej Jaźni, czyli
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w stanie wolnego Ducha. Zapisujcie Księgę Wolności byście mogli w chwili
koszmaru iluzji odnaleźć własne utracone ścieżki. Ich nie traci tylko ten, co je zapisał
w Ojcu lub pozwolił nam o tym przypominać (pisać Pamiętnik Celów, Księgę
Wolności, stosować praktykę ważności. Wszystko w sobie zapisujemy, nie
wolno zapominać co się obiecało. Pamiętać o tym, co sobie obiecaliśmy.)
- Ławka Zwierzeń jest jedna z form czystego zapisu, zapisu, który jako Twój
wewnętrzny głos, zawsze się Tobie przypomni o ileś nie poszedł na zatracenie.
To wszystko. Pisanie tego tekstu jest jednoznaczne z wyjściem z iluzji i z
zaliczeniem tego tekstu. Amen.
I pamiętajcie, nawet projekcje najpotężniejszych istot duchowych np. Diabel
mają pośród nas ledwie wymiar energetyczny!! I zawsze możecie je odkryć, jeśli w
sercu zabrzmi akord czystości (czyli wejść w Kanał i jesteśmy bezpieczni. Ciemni
mogą działać tylko na poziomie energetycznym, przez tych, których mają najbliżej
nas, bo oni korzystają z ludzi.)

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

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

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

Warszawa 2 I 2011 rok:

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

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

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

My jesteśmy ogniwem pośrednim. Jest coś znacznie od nas cięższego – to czarne
dziury, przebicia do jeszcze innych wymiarów i tam jest podstawa ( tam my jesteśmy
zupełnie niewidoczni).
Jeżeli człowiek czysty na innych Planetach doświadcza, gdy zacznie mamić innych,
podpowiadać to jest przestępstwo duchowe i za to taki człowiek po śmierci, czyli jego
dusza, musi odpokutować. I to jest nasz poziom zatracenia dusz w myśli, słowie i
czynie. Oszukujemy innych, wykorzystujemy ich do własnych celów i kto na tym
poziomie zaistnieje idzie na konkretne poziomy czyśćcowe, a takim jest ta planeta.
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Jest poziom fizyczny, kiedy zabija się ludzi, fizycznie eksterminuje. Bo nasz
poziom to typowe tworzenie struktury ograniczającej. Zło ma tu dostęp byśmy mogli
się oczyszczać i wzmacniać. Poziom fizyczny nie należy do tego Stwórcy, przechodzi
się na drugą stronę (Hitler, Stalin – ci, co niszczyli ludzką historię). Poziom 4 jest
poza naszym poznaniem.
W tym fizycznym świecie mamy się uczyć doświadczać tego bólu, który innym
zgotowaliśmy w poprzednich swoich życiach. W czasie snu spotykamy się z
prawdziwym obrazem naszej duszy. Jak teraz zaczęliśmy dążyć to świętości, to
nie znaczy, że tamta reszta została odpokutowana. Przemiana musi być trwała –
kolejnych tysiąc czynów dobrych (w myśli, słowie..) nadrobić by była sprawiedliwość.
Dopóki tego nie zrobimy - cierpimy. To są wibracje, które w czasie snu nas łamią,
rano czasem jest gorzej niż było wieczorem, to znaczy, że odczuliśmy ciemną stronę
naszej przeszłości. Każdy z nas był bandytą, złodziejem itd. Jesteśmy zesłańcami.
Każdy z nas niszczył, grzeszył, a chodzi o to by się z tego wydobyć.
Zaginiona prawda o nas samych.
„Jesteśmy dziećmi jednego Boga, ale i ludźmi wolnymi od ograniczeń, którzy odeszli
od człowieka, którzy zaprzeczyli boskiemu synostwu innych, niszczyli ich i
sprzedawali. Nikt, kto postawił nogę na tej Planecie nie był czysty. Gdy mówimy nikt,
gdy mówimy czysty, mamy na myśli także tych, których się uważa za wszystko, za
najczystszych, również za zapisanych w pismach przywódców duchowych (PBZ był
najgorszym złem, a dzięki temu, że się wydźwignął można było wszystko naprawić,
Jezus też był Jego cząstką.) Każdy był skażony poprzednim żywotem, był
zwichrowany energetycznie i duchowo, a na czole nosił zapis „Zaprzedaniec” – czemu
lub komu nie pytajcie.
Czyściec ma wiele form i dotyczy różnej istoty ludzkiej. Na Planecie Ziemia
wzmacniają się potępione Dusze, te, których nie chcą przyjąć inne społeczeństwa,
(bo to jest średni poziom, ale już tam gdzie nawet jest forma na poziomie
zaprzedania Ducha, nie może, bo nie ma się tych wibracji, a wzmocnić się trzeba, by
nie paść i by nie było jeszcze gorzej). Wzmacniają się dusze bez wyjścia, które chcą
przetrwać, a nie chcą trafić do czeluści piekła. W rozpaczy decydują się na
oczyszczenie w miejscu, które niemal dla każdego jest energetyczną pułapką. Ta
Planeta, ten układ sił należy za zgodą Stwórcy do Sił Ciemności. Dzięki temu powstał
obszar, w którym Duch Ludzki wciąż mógł zsynchronizować się z Duszą o ile nie
obróciła się przeciwko niemu w swym energetycznym zaprzedaniu. Każdy na tej
planecie zrodził się z piętnem grzechu, (ale my mówimy o przewinach, było się
stworzonym jako czysty duch, o tym nie zapominajmy i nie jesteśmy skazani na to
piętno do końca życia, trzeba jednak się wyczyścić). Każdy nosi w sobie echo krzywd,
jakie w poprzednich żywotach wyrządził innym. Dlatego ludzie odrzucają zaginioną
prawdę i wolą przed sobą budować, udawać pokutnych i świętych byle tylko w
oczach widza ujrzeć w wymuszeniu cień dawnej duchowej prawdy. Ta tendencja
nasila się wyraźnie u tych osób, które odrzuciły swój związek z duchem, które
usłyszały swój wewnętrzny głos i w chwili reminiscencji otarły się o morze boskiej
sprawiedliwości, ale z powodu braku pracy nad sobą przedzierzgnęły ów zbawienny
podszept w rodzaj zatraceńczej pracy na rzecz ukazania się wyższym ponad innymi,
by w ten niewłaściwy sposób czuć smak swego boskiego pochodzenia. Wierzą, że są
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lepszymi od innych, że po ich stronie stoi miłosierny Bóg i, że w ich interesie na
innych, tych gorszych ześle plagi egipskie. O ułomni w widzeniu czyż zapomnieliście,
że dobry Ojciec na równi kocha swoje dzieci i zawsze wyciąga do nich swą pomocną
dłoń? Nie wyciąga tylko wtedy, gdy ucięło ją synowskie znieprawienie. Planeta ziemia
jest miejscem, na którym mogą oczyszczać się istoty ludzkie zagubione na poziomie
duszy, które utwardziły w sobie grzech, kłamstwo, egoizm, wykorzystywanie innych,
a nawet okrzepły w niszczeniu ludzkiej egzystencji za pomocą wtórnych do fizycznych
czyli społecznych mechanizmów, ograniczeń, które nazywamy strukturami w PTP. Nie
ma wśród Was morderców ani przestępców duchowych, gdzie zabijanie człowieka
zostało uznane za najcięższe przestępstwo przeciwko PWW, a ograniczenie wolności
duchowej za najlżejsze. Wy należycie do średniej kategorii, a więc jest jeszcze przed
Wami szansa na rachunek o ile w porę zrezygnujecie ze złych nawyków i odbudujecie
duszę w świetle, aby przejść po śmierci w obszary oczyszczenia duchowego
(ewolucja), które są znacznie mniej uciążliwe w wychodzeniu z mrocznej zapaści.
Gdy więc patrzycie w oczy drugiego człowieka to świadomie widzicie w nim zło
to samo, co od dziecka kształtuje Wasze zachowanie, co poprzednimi żywotami
zapisaliście jako energetyczny nawyk. Odcięci od promieni duchowych próżno
możecie szukać wyraźnej emanacji tych cząstek siebie, które twórczo wiążą Was z
Ojcem.
By się w sobie obudzić musicie wykonać pracę, która Was przerasta, pracę,
której obraz wykrzywiono, choć sens jej pozostał prawy. Nie dziwcie się, więc, że tak
trudno jest Wam odejść od kształtowanej tysiące lat własnej natury, ale już wkrótce
przyjdzie dzień, w którym każdy człowiek usłyszy nie tylko o sensie potrzebnej mu
przemiany, ale i zostanie zapoznany z prawdziwymi technikami łączącymi go z jego
własnym duchem. Gdy to się stanie, gdy barwią duszę wibracja zbawienia, uniosą się
po śmierci ciała (dusze) w przestrzenie, gdzie będą mogły zgubić obciążający ich
balast, duszę nasiąkniętą energetyką wspomnień, krzywd wyrządzonych innym
Bożym Dzieciom.
A gdy uda się Wam w końcu rozświetlić mrok szarej strefy (my też), gdy
obudzicie się w sobie na poziomie „Powróconego w duchu do siebie”, gdy
odbudujecie się (a Budowniczym) i przy naszym wsparciu rozświetlicie mrok Jasną
Płaszczyzną, wówczas będą mogli się narodzić ci, którzy zbłądzili w sobie na poziomie
ducha (dzieci indygo), by mogli funkcjonować, bo teraz w szarej strefie są katowane,
(bo są od nas znacznie czyściejsi), nie ma w nich twardości, duża wrażliwość, a i tak
są grzeszni, bo popełnili błędy, a więc ci są od Was bardziej poprawni, choć nie do
końca czyści. Nie ociągajcie się w wysiłkach tamujących zło, bo zbiera ono swe siły i
wkrótce spróbuje zastopować Waszą pracę. Proponujemy Wam odzyskać zaginioną
prawdę o Was samych na „skali zesłańca”, byście zrozumieli jak ważna rzeczą jest
budowanie Waszej nowej postawy, nowej formuły energetycznej, dzięki której
będziecie mogli ujść z niewoli, a nawet doświadczyć za życia radości, energetycznej
siły nośnej dla wyzwoleńczych idei”.
- Sprawdzić siebie na skali poziomów duchowych nie w parametrze mocy, czyli
głodu ducha, ale własnego człowieczeństwa. Pytajcie wprost gdzie jesteście jako
człowiek , a wiele pojmiecie.
- Praca nad sobą, bo się z Planety nie wyjdzie
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- Każdy z nas stawał do konkursu po zadania. Gdy zrobi się dobrą robotę na rzecz
innych kara zostanie złagodzona
- Jak zaczyna się w nas uruchamiać wiedza to zaczynamy rozumieć, co znaczy
działanie na rzecz innych – dla nas jest to obowiązek, ale dla Ducha to norma, on
jest wolny i dba o wolność innych
- Spadliśmy jako skazańcy, by móc tu rozświetlić by inni schodzili (następni) by to
obudzić
- Około 16 inkarnacji na planecie by wydobyć się stąd, a co 7 dusza jedzie do obozu
koncentracyjnego, czyli na niższy poziom. Przeszliśmy tu nie tylko się oczyszczać,
ale przygotować ten świat pod „nowe”.
- Dusze potrzebowały się tu inkarnować (pierwsza cywilizacja), by się wzmocnić
dlatego godzimy się na różne warunki za sprawa PBZ było to zbawieniem, by
ratować się, pchnąć to i ratować innych. Dokąd nie pokochamy siebie i nie
wybaczymy sobie i innym to w drugim człowieku będziemy widzieć własne zło.
Skala istoty ludzkiej 1 – 13 odczytać się jako człowiek.
- Czerwień to radość, zabawa, ale na niskim poziomie rozwiązłość
- Na skali światłości odczytać się jako człowiek: teraz i na początku
- Najpierw obudźmy się w świetle, utrzymajmy strumień, a potem ratujmy tych, co
nie wiedzą ( po śmierci nam podziękują).
-Jesteśmy zesłańcami energetycznymi, bo nie mamy domu, a trzeba gdzieś
przetrwać, bo dopóki jesteśmy energetyczni - bośmy czystego ducha zabarwili
energiami - to trzeba się uzupełniać: jeść, przemieniać się.
Jesteśmy tu za nasze znieprawienie, ale to, co w nas czyste musi być odzyskane.
Do
tego mamy instrumenty – Świątynia Serca, wszystko zbudowane.
- Dojrzeliśmy do tego by przyjrzeć się własnemu upadkowi z minionych czasów, a
właściwie zaginionego czasu, byśmy się dźwignęli, a tu możemy.
- Każdy z nas jako duch ludzki jest zjawiskiem, cudem i do tego trzeba wrócić
- Najpierw trzeba odzyskać tych, których tutaj masowo się niszczy, trzeba to zmienić
(zmiana Sybiru na coś lżejszego).
- Powrócony jest czysty,ale to, co zrobił go obciąża - cienie przeszłości, księga
cieni, my to kasujemy, by teraz to nie działało, ale nasza Dusza ciągle tam jest.
- Dopiero za około 2 lata będzie można podjąć walkę o Dusze po drugiej stronie i
wtedy ten świat duszebno-duszebny będzie mógł się zjednoczyć (jak będzie Jasna
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Płaszczyzna). Teraz jesteśmy w dwu przestrzeniach, wszystko się przenika.
- Mistrzowie Dalekiego Wschodu nie mogli nam pomóc, bo tu jest więzienie i
sami musimy to zmienić. Trzeba przygotować świat, by zabić moralność i
wprowadzić prawo energetyczne, by dusza tu się odradzająca odżyła po sercu, by
kierować się sercem. Prawo energetyczne mówi „nie czyń drugiemu tego, co Tobie
nie miłe”.
- Jest nieźle, praca się zaczyna na rzecz innych, a więc i siebie, bo taka jest prawda.
Wyczyścić kanał, a można to robić tak, że i nam będzie dobrze. Można się będzie
jednoczyć, tym życiem się cieszyć, choć nie ma wolności fizycznej i energetycznej,
ale można się nauczyć funkcjonować by tu było dobrze.
Musimy tu zrobić nowy świat, świątynię w tym, co się dzieje. A co się dzieje, my w
tym uczestniczymy będąc w jednej celi (szczepienia, mordy ludzi, głód, nędza po to
by ludzie cierpieli, by utrzymywali się w tym, czym byli).
- Jeśli ktoś osiągnie poziom czystego Powróconego (13) i Bożą Sprawiedliwością
nadrobi te krzywdy, które wyrządził to nie trzeba tu więcej schodzić.
- W drobnych czynach, gestach, nawet w obrocie ciała wyrażamy prawdę zaginiona o
nas samych. Wszystko świadczy o nas. Nie zostawiać po sobie smrodu
energetycznego. My sami siebie oceniamy energetycznie, bo nie pasujemy do
innych światów
- Nasączać się światłem by podnieść wibracje.
- To Planeta Dusz (Ziemia), które się znieprawiły, by na powrót były duchem
- Ten, kto udaje świętego, a nim nie jest to cierpi, nasza niedoskonałość przypomina
o sobie w nocy.
- Im się jest wyżej, tym bardziej wyśrubowane parametry ( wymogi).
- Czepiamy się innych, że nas niszczą, ale my to robiliśmy wcześniej, spójrzmy
prawdzie w oczy.
- Przemieniliśmy się to pomóżmy innym wzrastać, a jak oni wzrosną to my 10-krotnie
- Gdy wybaczymy, pokochamy innych to damy im prawo do życia.
- Nie zatruwać cząstek siebie, gdy to zrozumiemy, to zaczniemy starać się o drugiego
człowieka, bo pomagając mu sami siebie dźwigamy.
- Trzeba w nas zabić wszystko, najdrobniejszą chęć zrobienia czegoś przeciwko
drugiemu człowiekowi, zrzucić z siebie ciężar.
- Przyznanie się do zła przed sobą to jak przed Bogiem.
- Na naszym poziomie najmniejsze zło jest dużą przewiną.
- Nie mydlić oczu swoich i innych.
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Warsztaty - Rusinowice 15/16 stycznia2011
Ważną rzeczą u nas jest zrozumienie, do jakiego poziomu duchowego się
weszło, bo mamy świadomość, z jakimi siłami jesteśmy w kontakcie.
Gdy przestajemy żyć relacjami z innymi ludźmi to wchodzimy w kanał EJ.
Dopóki nas łączy coś z drugim człowiekiem to nie korzystamy z
przymiotów Ducha, dlatego należy odrzucić drugiego człowieka, a potem
odrzucić świat. Jak jesteśmy duchowi, gaśnie potrzeba bycia z drugim człowiekiem,
bo jak jesteśmy radością, miłością i namiętnością to kocha się każdego. Nie ma tu
miłości egoistycznej. Nie można się do niczego przywiązać, wszystko jest takie same.
Niektórzy już odrzucają relacje z drugim człowiekiem, a potem będą mogli odrzucać
cały świat. Wszystko zależy od poziomu wibracji.
Jak żyjemy relacjami to nie widzi się człowieka. Kiedy budzimy się duchowo,
zaczynamy korzystać z przymiotów ducha. Jak spełniam się w życiu to wtedy mam
wszystko na tym poziomie, gdy pojawi się cząstka miłości to kocha się wszystkich.
Dotyk związany jest z namiętnością, ale to nie pożądanie.
Człowiek zaczyna rozumieć, że wszystko jest stworzone - człowiek też.
Człowiek przyczynił się do tego, że to, co zrobili Arlonowie w planie boskim rozwija
się i my w tym uczestniczymy. My uczestniczymy w stwarzaniu tego, co w planie
zostało stworzone. My czujemy się jakbyśmy byli Twórcą, a nie Stwórcą, czyli
pozornie uczestniczymy w procesie tworzenia. Akt stwórczy – tworzenie tego, co w
planie
było
stworzone.
Kiedy ta potrzeba tutaj się budzi to jest tworzenie uczuć, wibracji czegoś
nowego i wtedy człowiek zaczyna żyć. To trzeba osiągnąć na codzień. By to osiągnąć
nie można się do czegoś przywiązywać. Jak odrzucamy wszystko to wszystko mamy,
bo wszystko jest takie samo, nie ma żadnego znaczenia np.: obraz, człowiek, ściana.
Jak budzimy się w Całości czuć pierwiastek boski. Gdy mamy doświadczać drugiego
człowieka to nie musimy o niego zabiegać, przywiązywać się do niego, nic mnie nie
ciągnie, bo on ciągle jest. Wtedy mogę sobie pozwolić na postrzeganie reszty. Nagle
jest cały świat, ale i on musi zniknąć jak chcemy odrzucić drugą część.
Dopóki fizyczne zmysły ciągną ku drugiemu człowiekowi i temu
światu tamten świat jest zamknięty, można go doświadczać tylko w
chwilach szczególnych (np. modlitwie), ale to nie jest pełne poznawanie.
Ale jak się światem napełnimy (radość jest tym wyznacznikiem), gdy
jesteśmy uniesieni, dwa światy zlewają się w jeden. Dopiero jak w tamten
świat się wejdzie jest się w nim zapisanym ( trochę widzimy, trochę słyszymy) można
dopiero odczuwać Boga, wtedy widzi się Boga w każdym człowieku, w sobie też. Ale
do tego trzeba mieć odpowiednie wibracje. W chwili szczególnej coś otwieramy, ale
trzeba być w ciągłej modlitwie – non stop. Modlitwa to ciągła, ustawiczna zmiana.
Zmiany zachodzą tylko w DNA, tam jest przejście do Macierzy. Z poziomu ducha nie
można nic zapisać, tylko doświadczać, zmieniać, otwierać.
18
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Nasze stare przekonania to grób, który za sobą ciągniemy.
Gdy opanujemy poziom energetyczny będziemy mogli wpływać na ludzi (raczej kukły
cielesne, które były ludźmi) i będziemy mogli powoli zmieniać system.
- Tylko znając prawdę o sobie można się zmieniać, nie żyć iluzją siebie i
doskonałości o sobie.
- Powrócony to przede wszystkim Powrócony do siebie, Budowniczy
buduje się w sobie.
- Zapomnieć o tym, kim się było i co się robiło ( poprzednie wcielenia).
- Moc Światłości działa dopiero od strumienia.
- Uczucia to wyższy poziom emocji. Dla nas emocje są zawsze negatywne.
- U świętego nie pojawi się zła myśl, bo jak przyjdzie z zewnątrz to on jej nie
przyjmie.
- Badać czy nawiedzenie idzie z przestrzeni czy za człowiekiem.
- Nie szukajmy winy w innych.
- Dopóki jesteśmy w kanale EJ mamy nasze cząstki z energii przeciwnej, istniejące w
PTP, dopiero, gdy jesteśmy w kanale na stałe utwardzonym nie ma w nas
energii przeciwnej PTP.
Energię przeciwną uruchamiamy do działań, ale ona jest w Prawie Boskim Wolnego
Wyboru. Dopóki, choć jedna cząstka energii przeciwnej nas jest w PTP, to
ciemność może przez nas ją schwytać i rozbudzić. To samo jest z naszym
Duchem, dopiero w czystym, który zakończy doskonalenie się (179 poziom) znika
ostatnia cząstka energetyczna, a wtedy Duchowi nie można nic zrobić – on
dokonuje wyboru, nie można w nim niczego rozbudzić. On może mieć występek
w Prawie Duchowym, może zastosować nie to prawo i wtedy temu prawu będzie
podlegał, ale on dokonuje wyboru. My dopóki mamy cząstki energetyczne, dopóki
żyjemy musimy na siebie uważać, bo można je rozbudzić i wtedy znieprawimy się.
- Cały ten świat zniewolony jest na poziomie fizycznym ( sport, wojny).
- Zatruwanie jadem to zatruwanie przestrzeni w człowieku. Nie ma zatruwania
jadem, jak nie ma znieprawiania.
Skala podstawowa – dopowiedzenie.
Struktura I - pasma zejściowe
- bardzo ważne są pasma zejściowe, bo w naszych działaniach są one też
pasmami wyjściowymi ducha. W przestrzeni życiowej nie można wejść nie
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idąc przez człowieka ( w naszym działaniu – oczyszczanie, uzdrawianie).
- ciało fizyczne jest fundamentem, przez który przechodzi energia
- kanały wejścia transformują, przepuszczają energię
- wielu działa na zewnątrz człowieka i efekt tego działania jest niewielki.
Trzeba działać przez człowieka, przez niego też czyścić jego
przestrzenie ( niech wejdzie do domu), natomiast atak idzie na nas z
przestrzeni.
- zatruwanie jadem idzie od osoby, której dusza jest w rozsypce,
- nawiedzenie wewnętrzne człowieka jest z jego winy, im szybciej sobie to
uświadomi tym szybciej z tego wyjdzie ( łączymy się z drugą stroną w
strumieniu energii przeciwnej, a więc to tylko nasza wina).
Struktura ruchu – jak przychodzi atak to odcinają nas od głównych przestrzeni, od
wejścia w Astral, w nasze obszary. Jak zablokują te struktury to zablokują też
działanie. Dlatego też warto sprawdzać aktywność.
Struktura podstawowa – wszystkie ataki, które idą na myśli i emocje idą przez
strukturę. Programy, projekcje – wszystko, co jest tu pada, bo umysł idzie w
energetykę, przez energetykę w ciało fizyczne, przez ciało w DNA, itd... . Jak ktoś
dobrze funkcjonuje na tym poziomie to może zmieniać rzeczywistość z poziomu
lustra przeznaczenia.
Złoty Otok – to taka czapka niewidka. Jest tu tylko poziom kuszenia. Można
stworzyć iluzję doskonałości ludzkiej ( patrz kuszenie Jezusa).
Skala luster - można tu sprawdzić się. Zobaczy się to, co będzie się chciało, jeśli
to będzie Lustro Iluzji. Jeśli jesteśmy w Lustrze Prawdy to nie możemy być w Lustrze
Mroku, jedno wyklucza drugie, ale można być w Lustrze Prawdy i Lustrze Iluzji lub w
Lustrze Iluzji i Lustrze Mroku. Nie żyć iluzją.
Sprawdzać:
obraz naszego świata – w ilu % jest iluzją.
My musimy dokładnie wszystko obserwować, ale dopóki tego nie umiemy
trzeba odczytywać. Dużo tego, w co wierzymy jest iluzją, nie istnieje, a my to
przyjmujemy za zasadę ( Bóg mieszka w kościele).
Port komunikacyjny – mówi o stosunku kogoś do nas.
Księga Upiorów –to to co nas ciągnie w dół, to lęki, strachy, które nas stanowiły to
zastosowanie starych technik ( przyłożyć komuś, oszukać ) , to odtwarzanie starych
technik.
Sprawdzać:
ile w nas jest trupa (%)
Trup – dawnych przekonań, jak się go pozbyć – techniki zostały omówione
wcześniej.
Są światy, gdzie człowiek oczyszcza się z tego, czym niewłaściwie energetycznie
nasiąkł, bo się odcina od Ducha. Tu my jesteśmy na planecie czyśćowej i to na

20

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

średnim poziomie, bo wystąpiliśmy przeciwko drugiemu człowiekowi stosując
ograniczenia, manipulacje, itd.. .
Lżejszy poziom to oczyszczanie duchowe (ograniczyliśmy wolność w drugim
człowieku).
Najcięższy to ci, co zabijali ludzi, zabijali ich, ale zachowali w sobie cząstki duchowe.
Ci, którzy przeszli na druga stronę ( ciemną), idą do piekła - to obszary z innymi
gęstościami.
Nie powstaliśmy z grzechu, ale przyszliśmy się tu oczyścić. (Skala zesłańca –
Warszawa 1, 2 stycznia 2011 roku)
Moralność ludzka to niszczenie drugiego człowieka.
Ziemia to ma być obóz, w którym człowiek nauczy się żyć z drugim człowiekiem, żyć
z inną formą istnienia, szanować ją , w prawie tolerancji budować nowe, być
duchowym i my mamy do tego doprowadzić ( nie powstaliśmy z grzechu, ale
przyszliśmy się tu oczyścić).
Tu każdy z nas sprawdza, kim jest ( na tej skali). To sprawdzanie tego jakimi
ludźmi jesteśmy w całości wszystkich wcieleń, obszarów duchowych, itd.. .
Sprawdzać:
jacy byliśmy, gdy tu przyszliśmy, a jacy jesteśmy teraz.
Budzącego się nie obowiązuje prawo karmy.
Posłany - budzący się zaczyna pracę na rzecz innych.
Ta skala to skala sprawiedliwości bożej, to waga dobra i zła. Tu można
sprawdzać, w jakim czasie jest możliwe byśmy się zmienili i przekroczyli ten próg
(zależy to od mocy).
Sprawdzamy nie, jacy się urodziliśmy (jesteśmy czyści, jesteśmy w duchu, ale
powoli budzi się to, kim byliśmy, bo przygotowujemy się do oczyszczenia) – na skali
poziomów duchowych. Sprawdzać, jacy byliśmy przed rozwojem duchowym,
a jacy teraz.
Przewracamy się na Głodzie mocy i autorytetu.
Gdy wzrastamy w mocy, wzrasta ilość poczynionego dobra. Gdy jesteśmy obudzeni
w Duchu - to wystarczy być, a wpływamy na innych pozytywnie, zmieniamy ich.
Chodzi o zwycięstwo Ducha Ludzkiego : miłość, przyjaźń, namiętność, radość.
W przestrzeni duchowej nie ma radości, jest szczęście, stan ukojenia, ciszy.
Ta skala mówi, jaki wyrok dostaliśmy.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

21

Skala ciała fizycznego
Ciało fizyczne jest fundamentem utrzymania energii w przestrzeni wewnętrznej.
Między kryształkami, które utrzymuje siła duchowa jest wolna przestrzeń, a w nas
wypełniona jest eterem. Eter pozwala energiom naszym, czyli duszy, kontrolować
ciało fizyczne. Jak atak jest gęsty, czyli na niskie wibracje, to wszystko idzie powoli.
Jak my działamy nie ma wybuchu.
Ludzie, którzy materializują, uzdrawiają, działają, ci co wpływają energiami i mają
ładunek energetyczny są żwawi i szczupli, bo mają wewnątrz odpowiednie wibracje.
Bardzo ważne są ćwiczenia. My, gdy ściągamy wibracje z macierzy to jest idealnie.
Nasza moc już po to sięga. Chodzi o to, by doprowadzić nasze wnętrze do
odpowiednich wibracji ( nie dobrze jak niskie wibracje, ale zbyt wysokie też).
Piramida żywieniowa jest podstawową wskazówką co do zaspokojenia
prawidłowego funkcjonowania organizmu, samofunkcjonowanie to nie jest
proces, to jest jakby całokształt, jakby istota, coś oddzielnego. Czyli funkcjonowanie
to jest oddzielny, wymagający szacunku organizm.
Opiera się na 3 zasadach:
1- Wymiana materii –jedzenie, picie
2- Wymiana gazu – oddech
3- Wymiana energii – to poziom umysłu i emocji
Umysł i myśli to jedna energia – część energii – eteryczna ma wpływ na ciało
fizyczne.
Wymiana gazów dotyczy przede wszystkim właściwego oddychania jak i
procesu wymiany gazowej poprzez skórę, który silnie zubożają stany chorobowe,
przez co człowiek czuje się jeszcze bardziej osłabiony. Wymiana gazowa jest downętrzna, do-zewnętrzna, zewnętrzna będąca w zewnętrzu, gdzie w ostatnim
przypadku oddychają cząstki eteryczne umiejscowione poza ścisłą, fizyczną materią,
a więc te elementy ciała ludzkiego, których człowiek nie postrzega fizycznym okiem.
Oddech zewnętrzny ma bardzo ważne zadanie, bowiem to on reguluje działanie
wszystkich gruczołów dokrewnych. By go wzmóc wystarczy kilkanaście razy
poprowadzić strumień cząstek gazowych i energetycznych przednią częścią ciała od
czoła po pępek i z powrotem, tyłem przez dół (czakrę podstawy) do czakry korony i
przedczoła i tak wolno kilkanaście razy podążając, a nie wymuszając ruch tego
strumienia ( czyli tam, gdzie jest zapora, pokonujemy ja i to leci ). Po chwili widać
jak zaczynają promieniować dłonie i stopy i nieco słabiej całe ciało, jak się rozszerza i
samo zaczyna przyswajać materialne cząstki gazowe. Nasze ciało eteryczne, ONI
nazywają osocze – czyli coś co przenosi różne rzeczy, ono wystaje poza ciało
fizyczne. W zewnętrznych powłokach ono samo oddycha, jeśli ten oddech
zewnętrznym płaszczem prawidłowo przebiega to zaczyna zdrowieć zewnętrze. Dzięki

22

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

temu wzrastają siły witalne i błony miedzy eterem, a ciałem zaczynają właściwie
sterować przechodzeniem energii do płaszcza fizycznego i z powrotem.
Stres zamyka te kanały i człowiek zaczyna się „gotować w rosole zastałych”
energii i cząstek gazowych i eterycznych.
Opromieniowywanie na jakiś czas usprawnia oddech zewnętrzny, ale go nie
utrzymuje.
Pogoda ducha jest tu kluczem do poprawnego funkcjonowania i odwrotnie.
Kolejna istotną rzeczą jest ruch cząstek i energii w fizyczno-energetycznym ciele,
który może być zastały poprzez deformujące go systemy energetyczne,
energetyczno—fizyczne i fizyczne jak
i rozwibrowany przez to en-fiz chaos,
doprowadzą do ogólnego rozwibrowania organizmu , a tym samym do uszkodzenia
układu nerwowego ( cały czas nadpobudliwość).
Rozwibrowanie ma 4 poziomy dysonansu.
W likwidacji rozwibrowania i zastoju właściwy oddech i ćwiczenia fizyczne są
niezbędne, choć trzeba to wszystko dawkować. Upór i odczuwanie harmonii wew.
potrafią zadziałać tu cuda. Chore, zastygające w bezruchu
lub niknące w
rozwibrowaniu ciało staje się pułapką dla ducha, gęstą masą, która wyhamowuje
wzbudzane przez Ducha z poziomu DNA działanie energetyczne oraz pochłania część
widma energetycznych sił, które schodzą przez człowieka gdy ów staje się kanałem
zejściowym do działania sił wyższych. Straty na poziomie wyhamowania lub
pochłaniania zbawczych energii wynoszą na poziomie DNA 20 %,
a w kanałach transformacji 40 % czyni zdolności uzdrawiające o połowę mniejsze,
a więc porównywalne z typowym uzdrawianiem energetycznym bez udziału Ducha.
Ciało fizyczne i energetyczne na poziomie płaszcza eterycznego staje się pułapką dla
Światła. W ekstremalnych przypadkach nawet zatrzymuje je całe doprowadzając do
degradacji układu energetycznego, co rzutuje na cały obraz człowieka.
Jedz, pij i oddychaj i utrzymuj ciało we właściwej wibracji, by stało się prawdziwą
świątynią dla Ducha, a nie pułapką.
Skala duchowej śmierci, czyli tzw.: niknięcia nadziei, światła i mocy, która
określa ten stan pozwoli odnaleźć tło wielu naszych ograniczeń w tym przyczyn
uniemożliwiających wytworzenie w ciele ładunku energetycznego wybuchu tzw
spięć, które pozwolą wpływać na ruch oraz pierwszą i drugą siłę duchową.
- Zastoiny - wewnętrzne upadki
- Ryk wołu – naprawdę zaczyna się ruch energii
- Krzyk Orła – pełne działanie duchowe.
Piramidka – odczytywać w % jak dbamy o ciało pod kątem aktywności fizycznej,
żywienia i energetyzowania jedzenia i picia.
Gimnastyka – sprawa indywidualna, co i ile.
Diagram radiowitalności mówi jak można podkęcić jedzenia.
Poziom wibracji 100 %, ale 60 % jest dobrze
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Księga Wolności – to pamiętnik naszych marzeń, naszych celów ( i tego się
trzymać).
Utrzymywać obraz skrzydeł własnych i obcych !!!
Poziomy szkoły Życia – patrz warsztaty WARSZAWA 01.01.2011
- Aby zwalczyć umysł, trzeba go najpierw oszukiwać, czyli przyjąć nowe założenia,
stworzyć schemat energetyczny, do którego musimy się wpasować (ja z marzeń,
realizacji celów) i ta struktura podtrzymywana przez świadomość blokuje umysł w
tych wibracjach, które i tak są zapisane, ale do których nie odwołujemy się czyli nie
żyjemy przeszłością ( wczorajsza modlitwa nam w tym pomogła).
Nasz stan zrelaksowania zawdzięczamy ciału fizycznemu . Trzeba z
nim współpracować, bo ono traktuje nas jak Bogów i można je wykorzytać by samo z
siebie podnosiło wibracje.
W modlitwie zwrócono nam uwagę na ciało fizyczne, ono mogło się włączyć (
my nie zdajemy sobie sprawy, jak ono naprawdę działa), odcięli nas wczoraj od
zewnętrza (problemy odeszły, kłopoty odeszły), tak jakbyśmy byli w jakiejś enklawie,
a zewnętrze prawie nie istniało energetycznie. Jak nie istniało energetycznie to nie
przyciągało. Ciało fizyczne zastosowało odcięcie. Jak o ciało dbamy i nie jest ono
niszczone to nas wspomaga. Eter też należy do ciała fizycznego.
- To, co widzimy jako aurę, to nie energie, a promieniujące cząstki fizyczne. Jak one
promieniują to to widać.
Ciało fizyczne to skarbnica wiedzy.

24

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

Warsztaty 12/13 luty 2011 Warszawa
- Ten rok jest rokiem prawdy. Wyłonił się Duch Stwórczy. Będzie kolejne uderzenie w
naszą pracę, ale tez ukazywanie, jacy jesteśmy. Ludzie będą odchodzić.
- Nasze uzdrawianie jest etyczno- duchowe
- Duch jest operatorem znajdującym się poza Miastem Rzeczywistości. Dusza jest
łącznikiem, steruje ciałem fizycznym. Operator to odradzający się, odpokutowujący
na tej Planecie Duch.
- Jednoczenie się w trzonie duchowym jest ustawianiem w ciele fizycznym wibracji,
odpowiednich wibracji w ciele energetycznym, dzięki temu w pełni się tu
odnajdujemy.
- Po czynach poznaje się człowieka, a czyny często są ukryte.
- Wybór energetyczny decyduje o miejscu, gdzie jesteśmy. Duch od Duszy jest
zależny do poziomy 179.
- Prawo Wolnego Wyboru – nie można drugiego człowieka ograniczać,
okłamywać, niszczyć, bo to jest znieprawienie (wybory energetyczne).
My funkcjonujemy w zależności od tego jak jesteśmy energetyczni, jakie jest
nasze środowisko energetyczne, bo są 3 procesy, które w nas zachodzą:
- proces biologiczny – zależny jest od energetyki, służy do napędu (zależy
m.in. od oddychania)
- proces myślenia – myślenie związane jest z emocjami, myśli są
emocjonalne
- intuicja emocjonalna tj. głos energetyczny
- intuicja duchowa – ustawienie myśli przez świadomość.
Musimy myśleć, bo jesteśmy energetycznie powiązani z drugim człowiekiem, ze
światem.
- Cudownym stanem jest odczuwanie energii drugiego człowieka.
- Procesy energetyczne, które w nas zachodzą, doprowadzają poprzez nasze
niewłaściwe wybory do rozwibrowania. Na określonej częstotliwości istnieje zapis
emocjonalny i zapis informacyjny. Nasze doskonalenie polega na zapisie informacji
w nowych poziomach energetycznych.
Słowa prawdy giną i trzeba je na nowo zapisywać.
Kiedy pracujemy nad sobą to tworzymy nowe zapisy.
Jak tworzę nowe wartości, to one stają się historią i wtedy, gdy te poziomy
ugruntuję, to mogą na stałe mieć wyższy poziom wibracji, a więc i inne postrzeganie,
zmieniam się (nie ma walki, podstępu)
- Odrzucanie relacji z drugim człowiekiem, to odrzucenie emocji.
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- Gdy mamy Moc Duchową, to my wpływamy na innych (przez naszą wyższą
energetykę)
- Emocja to coś innego niż żywość reagowania.
- Wibracja dookólna wypełnia DNA i jeśli tam cos wibruje niewłaściwie, to moja
energetyka nie może funkcjonować. Wibracja, dookólna skupiająca całą biologię,
mowa nie o ciele fizycznym, tylko o czymś, co kształtuje procesy podstawowe w nas
zachodzące, całą fizyczność, ale ukrytą w artefaktach, w artefaktach ukrytych w DNA
i w samym DNA – chodzi tu o nici DNA, gdy one wiotczeją, cała fizyczność się
zapada.
- Zespolenie w Trzonie Duchowym to współpraca ciała, Duszy i Ducha
- Kreatywne lenistwo – siedzę i marzę, to projekcja, artyzm, duch się otwiera.
- Egzystencja jest grą, której zasady są zmienne i wyznaczone:
• Mocą Energetyczną dla ciała fizycznego,
• Mocą Duchową dla ciała energetycznego, czyli Duszy,
• Mocą Boską dla operatora czyli Ciała Duchowego
• Mocą Rzeczywistości dla Boga
- Stwórcy stwarzają, Bóg tworzy, Stwórcy zmieniają to, co zostało tworzone (jest
tworzone). Moc Rzeczywistości jest dla Boga, bo On ja stworzył i musi o nią dbać (a
my jesteśmy Jego cząstkami)
- Duch ma duchowe zasady
- Grzech to nieprawidłowy wybór, który trzeba naprawić.
- Potęga nie istnieje, bowiem rytm na górze wyznaczają ruchy na dole i odwrotnie
- Umysł musi być zaprogramowany na wyższość. Świadomość czuje, bo jest częścią
Boga.
- mamy widzieć prawdy duchowe z poziomu Ducha
- Nie ma zmartwychwstania, bo nic nie jest martwe, tylko przeistaczające się.
Gdy wkroczysz do nurtu zmian, będziesz mógł wykorzystać ruch do ukierunkowania
zmian, ale to można odczuć tylko z poziomu Ducha.
„Jedyną niezmienną jest chwilowa pamięć tego, co było. Ale gdy utoniesz w
tym, co było, stracisz szansę na postrzeganie tego, co się zmienia (nie taplać się w
przeszłości). Na dodatek każde z twoich ciał śni, marzy i działa w innym obszarze,
bacz, więc, by żadne z nich nie tonęło w iluzji zmian będąc zakotwiczonym w
duchowym, energetycznym, czyli egzystencjonalnym bądź materialnym marazmie.
Dostrzeż ruch, a staniesz się wielkim, wielkim zmiennym.
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Postrzeż też, że wystarczy wówczas niewielka moc, ociupinka mocy, ledwie jej
echo, by zmiany podążyły wskazana przez Ciebie drogą. Dlatego Moc i Miłość jest
ciszą, a Ten, który wszystko wypełnia jest dla niewidzących Ruchu – Nieistniejącym,
choć On Sam jest najbardziej widoczny. Ten najbardziej widoczny to Bóg.
Nie widzisz Ruchu, nie odbierasz tego sygnału - to nie masz pojęcia, że Boga
Nie ma, a duchowo czujesz, że Bóg gdzieś jest.. Gdy widzisz z daleka zdjęcie, możesz
założyć, że jest to realna rzeczywistość. Dopiero zbliżywszy się do zdjęcia odczujesz
swoją omyłkę. Wielu z Was żyje takimi omyłkami, wiedząc coś, co jest martwe, co
jest za przeszłością albo było tworzone jedynie jako nie zaistniała w Ruchu
koncepcja.
Czasem zaś widzicie Ruch spowodowany przez innych sądząc, że jest to efekt
Waszych starań, nie wiecie przy tym, że każdy ma swoją wibrację, że jest kodem
myśli, emocji i emanacji, a więc kształtujących bieg cząstek, ścieżek wywołanych nie
Waszym staraniem, które budząc w Was określone skojarzenia i stany stają się
cząstką Waszych wyborów, choćbyście o tym nie wiedzieli ( koncepcja
wdrukowywania uczuć itd.) Im gęstsze są owe emanacje, tym silniej pętlą i
uzależniają ludzi, tworząc w nich iluzję poprawności dążeń.

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

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

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

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

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

(15) - DUCHOWE PRZYZYWANIE ZŁA (16) ENERGETYCZNA MANIPULACJA
– jeśli tam są nasze myśli, to rytuał zabijania drugiego człowieka, to postrzeganie z
niechęcią drugiego człowieka, to działanie energetyczne tego co mamy w głowie. Nie
podpisywać umów (cyrografów) z ciemnymi. Nie dawać wstępnych obietnic.
(18) - CHOROBOTWÓRCZY UPADEK – choroby tak silnie niszczą, a wibracja nie
pozwala nam podnieść się do góry. Im wyższa w nas wibracja, tym łatwiej nas
„załatwić”.
Ta skala zastąpiła pomiar agresji energetycznej.
- Cały czas zewnętrze na nas działa. Mając tego świadomość możemy się przed tym
obronić, bo wiemy, co jest i jak na to odpowiedzieć.
- My mamy dążyć do świętości, a stanie się świętym oznacza, że nie trzeba na to
zwracać uwagi, ale wiedzieć trzeba, bo te energie się czuje. Ten „wróg” nie może
nam nic zrobić, trzeba jednak być uważnym.
- Świątynia Serca zapewnia dotarcie do świadomości. Trzeba zapanować nad
emocjami – czyli otworzyć serce, a jak zobaczę swojego Ducha, to wstyd mieć
emocje. Potem włącza się umysł. Umysł jest ważniejszy jak serce. Jak człowiek jest
nieoprogramowany, to wie, co i jak, bo włączamy prawdziwy umysł i wiemy jak być
właściwym, schodzi do serca i działa z poziomu energetycznego. My mamy jeszcze
wolę, siły duchowe, kreację i istnienie – cztery wielkie obszary.
Im, kto jest potężniejszy energetycznie tym łatwiej się tu odnajdzie, przy
okazji przerobi i Świątynie Serca i Szkołę Życia (Warszawa 01.0.2011)
- System tak działa, że mamy wiele imion nadawanych nam podczas chrztu,
bierzmowania. W ten sposób niszczą naszą indywidualność, a bez tego nie ma ruchu
do Boga. Najpierw musimy się odnaleźć jako jednostka - by ta mogła się rozproszyća oni to zabierają i niszczą (nowe imię w klasztorze, stopień wojskowy, funkcja)
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- Odczuwać poziomy, na których przenoszone są informacje, do jakich przestrzeni
pasują słowa lub skąd pochodzą – wtedy się łatwiej w całości odnaleźć.
- Zacząć pisać pamiętnik – by dotrzymywać obietnic
- Uzdrawianie jest techniką, która wymaga największej mocy. Uzdrawiać można
energetycznie i duchowo lub jedno i drugie.
- Jak Bóg przy nas stoi to musimy mieć wiarę, wola rośnie, gdy się budzimy.
- Aktywniej łączyć się ze światem duchowym, bo tam jesteśmy cząstka Ojca. Musimy
przejawiać się w Duchu. Bez jedności z drugim człowiekiem nie odczujemy świata
duchowego. Nie traktować tego jako obowiązku, bo to przygoda.
„Zakatrupić” Duszę, czyli to, co w niej istnieje musi zniknąć, bo Duch ma wolę
kreacji. Duch jest czysty, pochodzi od Ojca, działa na zasadzie Sprawiedliwości Bożej.
Tu trzeba być uczciwym i dobrym – poziom 9 – 15 (uczciwym do poz. 9)
Stosować praktykę uważności – skrzydła u innych, zastępy anielskie przy
nas, niech to się otworzy i prowadzi w nas w myśli, słowie i czynie.
- Nastał czas na budzenie się tego, co jest w nas najcenniejsze. Operator
musi zejść w te przestrzenie (on jest uczciwy, nie oszukuje, nie „wychodzi na swoje”,
ale jest duchowy). Jak zezwolimy na objawienie się nas, – czyli Ducha, jak będziemy
dbać o utrzymanie czystości to będą gwałtowne zmiany, ale zasada Uczciwości (9) i
dobro (9-15) obowiązuje (czystość w myśli, słowie i czynie)
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Warsztaty Rusinowice 12/13 marca 2011 roku
- Dbać o energetykę
- Mamy doświadczenia na poziomie duszy i ducha z wielu wcieleń
- W wolnym wyborze trzeba się doskonalić, wzrastać. Mamy w swoje życie
wplecione ścieżki, które służą temu byśmy wprowadzali w tym życiu zmiany (oprócz
wzrastania) na tej Planecie.
- Jeśli ma się stały poziom świętości (162) Dusza wyparowuje, duch przejmuje jej
funkcje. Jest to o tyle niebezpieczne, że duch nie potrafi odnaleźć się w tej
Rzeczywistości ( ale trzeba to przejść)
- Miłość prawdziwa jest ciszą i nie ma nic wspólnego z namiętnością.
- Formalny związek małżeński to przymuszenie, dopiero otwarty związek opiera się
na szanowaniu partnera i ciągłej pracy nad sobą.
- By wyjść z tej Planety trzeba tak żyć, by waga sprawiedliwości dobra i zła stanęła
na środku ( równowaga).
- Jeśli ktoś jest w świetle to nie żyje relacjami, nic negatywnego nie popłynie do
niego ( od innych) i od niego, płynie tylko światło i podnosi ich wibracje. Trzeba być
w świetle.
- Im, kto przeszedł na wyższy poziom tym ma trudniej.
- Jak są kody to mimo pracy, wibracje nie podnoszą się i moc sprawiedliwości nie
działa.
- Tam gdzie jest umysł tam jest PTP.
- Mamy wkodowany mechanizm obowiązku życia, a więc musimy żyć i odczuwać
jedność z drugim człowiekiem. Ciało fizyczne musi odczuwać jedność bo cały czas
jest wymiana na poziomie fizycznym – dotyk, namiętność seks to cząstka
namiętności).
- Jak działa umysł i są potrzeby człowiek musi stosować mechanizmy obronne ( patrz
książka „Duchy..”)
- Człowiekiem, który posługuje się umysłem można sterować, go wykorzystywać.
Gdy obudzi się świadomość, człowiekiem nie można manipulować, on sam dokonuje
wyborów ( chyba, że przez ból fizyczny, ale i tak radzi sobie). Z pozycji świadomości
widzimy Boga w drugim człowieku. Gdy pracujemy nad sobą i umysł sprowadza się
do serca zaczyna działać prawo energetyczne, a nie moralne, wtedy budzi się jaźń.
Jaźń jest wtedy gdy świadomość naprawdę przejmuje kontrolę nad umysłem, budzi
się prawdziwy człowiek.
34
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Sprawdzać:
– EJ na „6” – obudzenie Jaźni, niżej nie.
- Obejrzeć videoblog ze Świeradowa.
- Potencjał energetyczny określa 8 poziomów:
- Musimy uruchamiać gęstsze energie uzdrawiające
- Gdy działa umysł to potrzebne jest uwierzenie (że mogę)
- Jak rośnie ciśnienie to przestrzeń nasza się zwiększa i jesteśmy mocni, cele są
realizowane.
- Cele, ich realizacje, sprawdzać na skali od wiary do spełniania i skali sytuacji.
- My musimy co robić by być tylko na „+” bo wtedy panujemy tylko nad myśleniem i
emocjami.
- Ruch w płaszczu DNA nie funkcjonuje u ludzi, którzy mają węzły Karmiczne.
- Złe myślenie o ludziach powoduje zamieranie ruchu w ich płaszczu DNA
Poprawny ruch w płaszczu DNA powoduje, że tam budzi się siła duchowa,
tam mamy kontakt z Ojcem, „leci w dół” ilość Cherubinków.
- To, czym promieniujemy w zależności od gęstości przepromieniowuje innych
(podporządkowuje lub podnosi).
- „Halo” oddziałuje na nas, nie uderza w nas, ale uderza w relacje między nami.
- Uczestniczymy w śnie innych.
Sprawdzać:
- ile % w naszym życiu jest nas samych ( nasz udział w naszym życiu)
- w jakim % żyjemy swoim własnym snem
- Jeśli umiera ktoś, kto miał w sobie niskie zapisy energetyczne to są one związane z
ciałem fizycznym i zostają na cmentarzu. Dlatego należy spalać zwłoki, bo te
energie nie odziałują na innych i przez to nie obarczają ich tym, co po sobie
zostawili.
- Jak wpadamy w doły energetyczne, niskie wibracje - to spada ilość słów.
- Im jesteśmy wyżej, tym zasób słów jest większy ( Bóg to zbiór wszystkich
słów).
Sprawdzaj: swój zasób słów (w setkach/tysiącach słów)
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- Zbrodnia – to już samo uwolnienie tego w myśli (zła myśl jest zbrodnią)
Nie postrzegajmy zła u innych, patrzmy na nasze myśli. Nasza postawa zostaje
zapisana i nas obciąża, choć jest nieuruchomiona, ona istnieje, nieżyczliwość
poszła (obietnica zła), wszystko co zostało pomyślane, wyobrażone,
dla Boga stało się. Każdy ruch cząsteczki jest zapisany.
- Emanacje nie znikają i trzeba to odrobić dobrym czynem (nie zawsze fizycznie).
- Trzeba w chorych organach uruchamiać życie (pobudzać do życia).
- „ŚNIĄCY INNYMI” - manifestują swoją obecność tylko podczas snu, za dnia
ukrywają się za maską ruchu najrzadszej materii, lecz są stale obecni w duchowych i
wyższych energiach, pasmach ludzkich powłok zewnętrznych zwanych aurą. Ogólnie
człowiek ma 7 takich energetycznych warstw zwartych i gęstych oraz 11 bardziej
subtelnych boskich. ŚNIĄCY przejmują szlaki, czyli pasma spinające oraz warstwy
leżące na pograniczu fizyczności i Duszy oraz Duszy i Ducha. Człowiek nie jest w
stanie takich przejętych pasm odzyskać przede wszystkim, dlatego, że jego zamiary i
myślenie pochłania wizja śniących, a oni nie są zainteresowani zwracaniem uwagi na
siebie (czyli jak te pasma są pochłonięte to sami nie chcemy zmian bo jesteśmy w ich
śnie, a oni nami grają bo nie są ideałami). Śniący to potężne istoty duchowe, nawet
najsłabszy z nich może ścierać się ze Stwórcami. Wyrośli z mgły i nigdy nie istnieli, a
jednak zapisali się w Ojcu jako błędne koncepcje, które wskrzesiła chwila nieuwagi,
tego, co był, co się stał i co odszedł, co stworzył antyprzestrzeń będąc zbiorem
odrzuconych przez innych kreacji (my coś pomyślimy i zarzucamy, ale to istnieje, u
ISTOT BOSKICH to się staje faktem, nie ma to miejsce w tej rzeczywistości, więc
zbiera się jako chłam, jako marazm, ale tworzy swoją antyprzestrzeń, czyli coś
takiego, co ma swoje zasady i oddziałuje). To są potężne Istoty, które w koncepcji
Istot najwyższych były ich synami, rozwiązaniami. Śniący grupują się tworząc kręgi
wzajemnego pojednania, wzajemnego spisku, gdzie mierzą się między sobą na arenie
rzeczywistości i innych (ten sen udziela się wszystkim), to jest wzajemnego spisku
przeciwko człowiekowi oraz wzajemnej tolerancji, gdzie usypiają w tym co sami
przeżyli, raz na zawsze niknąć z areny gry (czyli jak osiągną to co chcieli, a więc
spełnili się - nikną).
Człowiek, ani Duch ludzki mierzyć się z nimi nie może, bowiem są oni
mistrzami scenariuszy opartych na zasadach istniejących tylko w nich (oni zmieniają
zasady jak chcą. My nie). Człowiek potrafi z tych zasad korzystać, ale nigdy nie
stworzy nowych, a więc tych potrzebnych do zwycięstwa. Osaczony poległby w
pierwszym starciu. Jednak człowiek wyposażony jest w detektor ruchu i będąc tylko
czystym, potrafi rozróżnić czy jego ścieżki podlegają jego własnej woli lub woli Ojca,
czy są narzuconym scenariuszem Śniących Innymi (my wszyscy uczestniczymy w tej
grze, ciemni też by nie mogli nas niszczyć gdyby nie było tego scenariusza, jedni i
drudzy to marionetki. Problem w tym, że ciemni stosują podporządkowanie, tak jak i
tamci, więc odczytują samo śnienie tamtych. Obiektem do obróbki są ci z PWW).
Śnienie, życie założeniami Śniących może być korzystne dla słabych, chorych i
opuszczonych, ale nigdy nie będzie rozwojem dla silnych i pewnych siebie. Życie
scenariuszem innych jest upokarzające, niszczące, a nawet oddzielające człowieka od
Boga. Śniący potrafią tak zręcznie wdrukować scenariusz, że muszą się z nim liczyć
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wszyscy, nawet Stwórcy i Bogowie. Ten mechanizm zniewalania, wykorzystywania
istot to obserwowania ich wymuszonej gry, cały świat PTP przyjął jako narzędzie
ucisku i zręcznie wykorzystuje w swoich podbojach, ponieważ śnienie jest podobne
ich naturze, są obojętnie nastawieni na do takiej manipulacji innymi. Sami
wykorzystują sny śniących do podporządkowania Istot obszaru PWW, lub tworzą na
ich wzór programy, projekcje i emanacje, podpinając je tzn. podciągając pod
płaszcze ze snów przez co ich cele stają się niemal 100%-owo pełne.
Zasypiacie wiele razy w dzień nie wiedząc, że odchodzicie od własnych dróg,
popielą się wasze sny, marzenia i nadzieje, a nawet o tym nie pamiętacie. W Księdze
Snu jest rozdział Czarnego Rozpamiętywania gdzie można odnaleźć zapisy mówiące o
tych przestojach, zaborach i …………..?
Przy stanie wyłączonej świadomości
pochłania was obszar magii należącej do wszystkich, a więc i do istot spoza waszego
czasu i przestrzeni. Część z nich śni wami od dziecka, przyjmując rolę Bogów.
Nasiąknęli wami, a wy nimi i stało się coś, co my nazywamy wrogą symbiozą.
Jesteście po części nimi, co nie oznacza, że ta część wasza jest gorsza, choć
najczęściej tak bywa. Ważnym jest, że dając sobą śnić, jesteście ponad normę
eksploatowani, niczym koń zaprzęgnięty do wagonu kolejowego, rzadko się zdarza,
żeby było odwrotnie. Istoty śniące wami modyfikują wasze cele, uczucia, emocje, a
nawet stan zdrowia. Jest to o tyle istotne, że tylko w części i niektórzy z nich potrafili
w pełni odczuwać sygnały płynące od waszych ciał. Nie dziwnym, więc jest, że w
doświadczaniu życia poprzez was nie kierują się waszym spokojem i stanem bez bólu
(są nieludzcy w swoich odczuciach).
Są także śniący programiści, którzy wasze ścieżki, czyli losy sprzedają innym
za prawo uczestnictwa w pewnych sekwencjach istnienia. Są niczym Alfonsi
wykorzystujący swoje ofiary. Są niebezpieczni, ale słabi i z tym możecie sobie
poradzić o ile widzicie światło Opatrzności. Nie jesteście zaś w stanie uporać się z
naciskiem idącym od mocniejszych istot, bo ich zamysły przyjęliście za swoje ich
zmienić już nie chcecie. Jedyną dla was wskazówką by ten stan zmienić, jest
kierowanie w swoich wyborach snem Ojca, którego jesteście ubóstwianą cząstką, o
którą On dba i która szanuje jak na Ojca przystało i to do tego stopnia, że w swej
miłości dał wam prawo do swoich własnych, oddzielnych snów. Te sny (nasze) mogą
iść po linii Jego dyrektyw, ale i tak nigdy nie będą tak doskonałe jak Jego sny
(śnienie Jego scenariuszami będzie zawsze doskonalsze). Pułapek zastawianych od
razu odrzucić nie możecie, bo są one w was ukorzenione. Te musicie stopniowo
wyrywać, aż nadejdzie dzień sądu. Sądem nazywamy stan pełnej, czystej
świadomości, która podejmie decyzję, co do Wszechrzeczy. (Ze śniącymi żywymi
można sobie poradzić, bo wiemy już, o co chodzi, jak jest tylko prawo energetyczne,
prawo duchowe to wiemy, że to nieprawda, a jak światło z nas idzie i umiemy w
sobie utrzymać poprawność, to jest już dobrze)”.
Musimy stać się na tyle silni byśmy mogli wejść w sen Ojca, czyli wrócić do
Domu.

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

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

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

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

Duch czekał na to, by się mógł obudzić, a budząc się już w sobie wszystko
zawiera, wszystko czyste, cała prawda o nas samych, kim jesteśmy, dlaczego
przyszliśmy, po co to wszystko jest-w tej chwili zostaje objawione.
To są powtórne narodziny – tak, to już się stało. Teraz zacznie się zabawa w
życie (nie gra). Staliśmy się już w pełni człowiekiem. W nas są pasma różnych Istot –
to wsparcie Sił Wyższych ponieważ stamtąd przychodzimy.
Musimy zrozumieć, że zeszła Ekipa, zaczęło się budzenie w tych, co mają
wszystko zmienić. Zaczęła się wojna o światło dla innych, o wolny sen dla innych, o
radość. Nadszedł Dzień Zwycięstwa – to jego porządek i nawet jak odejdziemy
zwycięstwo będzie trwać.
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Przez nas wyrazi się Prawo.

Warsztaty Katowice 9 kwietnia 2011
Jest obowiązek odnoszenia sukcesów w życiu. Nie po to się spotykamy,
działamy, by życie leciało jak leci, bo wielu z nas, na jakim poziomie mocy byli na
takim są. Pewne otwarcie serca, bez wiadomej pracy jest tylko odnajdywaniem się w
sobie. Nie przekłada się to jednak na odnoszenie sukcesów, bo nie jest uruchamiana
moc, nie korzysta się z zalet ducha gdzie wyznacznikiem jest pewność i odczucie sił
duchowych. By móc kontaktować się z Górą i pobierać nauki (od Nich, bo Zbyszek
jak mówi, jest tylko wprowadzającym i podpina pod poziomy, a jest to tylko początek
tej drogi). Mamy pobierać naukę z Góry, do tego potrzebne jest widzenie, słyszenie i
wiedzenie (intuicja duchowa jest tu bardzo ważna).
Wejście w obszar widzenie – nowa skala.
Na tej skali będzie się sprawdzać czy idzie świadomość czy włącza się umysł,
bo może być włączony, gdyż do pewnego momentu świadomość go wykorzystuje do
kontrolowania ciała, czyli do przejścia w energetykę, do przejścia w ciało fizyczne, do
przejścia w DNA i to jest tu najważniejsze. Wzorce to jakby leżą z boku, a później w
DNA jest otwarcie się przestrzeni na Ducha Św., czyli podążanie do czystej
świadomości. Wtedy, gdy ktoś wchodzi w ten stan, sprawdzamy umysł, na którym
jest poziomie, bo wtedy część informacji się ściąga (w nas jest część informacji).
Jak włącza się czysta świadomość umysł jest blokowany. Nie można wejść w
czystą świadomość, gdy jest umysł ( albo jedno albo drugie). Natomiast świadomość
w maksymalnym stanie spada do 20 % i wtedy jest obszar proroctw, ale jest
przestrzeń, która zwie się proroctwem, która mówi, co będzie.
Kto tutaj dotarł, mógł odczytać, co jest, a kto dotarł wyżej robi to, co się
stanie. Jak to ujrzał swoją mocą, to się to stanie i się będzie przejawiać.
Czym innym są objawienia prorocze, które mówią o czymś, co nadejdzie, co płynie
bezpośrednio z Góry (to można sprawdzić na skali). To w odniesieniu osobistym
można nazwać prorocze.

Technika widzenia.
Bez widzenia nie ma pracy nad sobą. Praca nad sobą to jest kontakt z Opiekunem, z
Przewodnikami, a oni łopatologicznie pokazują, co trzeba zrobić, żeby wejść w jakiś
stan, zapisać scenę. To bardzo istotne, bo bez tego człowiek sam nie potrafi się
zmienić. Żeby utrzymać stan trzeba go przeżyć. Jak zaczynają się problemy to
energetyka się zmienia, spada do poziomu degradacji duchowej (politycy korzystają z
emocji innych, prawda nie ma znaczenia – wygrać). Zło i dobro musi się posłużyć
wsparciem duchowym. Żeby z tego wyjść nie ma żadnego znaczenia czy my
będziemy korzystać z własnego ducha, czy zły człowiek będzie korzystał ze wsparcia
ciemności i ich Ducha, bo z własnego nie korzysta , bo nie ma naszego Ducha po
stronie ciemności ( chyba , że tam przeszedł), wtedy oni mu podpowiadają, on
utrzymuje w wyobraźni to o co chodzi. Tak świat zmieniają ci, co tutaj mają całą
wizje tego, co chcą zrobić – patrz biografia wielu polityków.
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Zasada – umysł musi być przeprogramowany w naszym wypadku albo
korzystający z matrycy w ich przypadku, gdzie jest zaprogramowany cały system.
Jak chcemy budzić się w świadomości, czyli w świecie duchowym po tej
stronie, musimy zacząć od przeprogramowania umysłu, zaprogramować go na nowo.
Prawo energetyczne musi zastąpić moralność, czyli w stanie modlitwy my
programujemy umysł na nowo tak, by po wyjściu z modlitwy wszystko to, czego się
uczymy, utrzymać. Bez przeprogramowania wraca się do starych rozwiązań. Dzięki
tej świadomości, dzięki pobieraniu nauki (a tu bez jasnowidzenia nic nie zrobimy)
możemy później w nowej formule wytrwać inaczej żadna praktyka uważności nic nie
da, bo kto nas wstawi w scenę, podpowie co i jak ?
Poza tym, tylko w stanie świadomości, a każdy z nas ma swoją osobista
ścieżkę (choć czasami podobną), osobistą przeszłość, doświadczenia. I sceny w które
nas wstawiają te wypełnienia energetyczne, cała postawa energetyczna jest tak
osobliwa, że wymaga „ujeżdżenia”, tej naszej przeszłości, tego niewłaściwego po
swojemu. To co przeżyją może być tylko podpowiedzią dla innych, naprowadzeniem
(tylko). Dopiero jak są własne sceny, potrafimy je utrzymać. Oprócz tego, że
pracujemy nad sceną pokochania, wybaczenia, to cały czas od samego początku
musimy prosić w modlitwie o wytłumaczenie, czym jest prawo energetyczne, a czym
jest moralność. Ale tylko z poziomu świadomości można dokonać nowych zapisów i
one w człowieka wchodzą, gdy są prawdziwe, jeśli my jesteśmy w tych scenach w
pełni obecni (bo wtedy rozumiemy).
Później świadomość karze skorzystać z innych źródeł informacji np.: kupić
jakąś książkę. Gdy będąc tutaj w stanie świadomości, czyli przy włączonym widzeniu
„ łapiemy” to wtedy programujemy umysł na nowo.
Sprawdzać:
ile % w nas moralności, a ile prawa energetycznego.
Prawo Energetyczne to czysty zapis Duszy, innymi słowy umysł został
odprogramowany i jesteśmy otwarci na to by dopiero żyć w Prawie Duchowym.
Prawo Duchowe to jest już aktywność (nie ma tu leni). Człowiek, który jest duchowy,
jest w pełni żyjący. By tam dotrzeć trzeba być w prawie energetycznym, czyli otwarte
serce (w myśli, słowie, i czynie być jak Jezus). Aby to osiągnąć trzeba się
przeprogramować ( program – kościół , cmentarz itd. ).
Działanie energetyczne jest, ale trzeba się nauczyć (po naszej energetycznej
przemianie) korzystać z tego. Ta sama zasada obowiązuje po drugiej stronie. Jeśli
ktoś nie kasuje prawa moralnego na rzecz energetycznego to głód mocy i autorytetu
(brak pracy nad pokochaniem i wybaczeniem) cały czas rządzi. Jeśli się to zaliczy to
pojawia się dążenie do zmian. Są takie cechy po naszej stronie, które mówią o tym,
że do zwycięstwa trzeba mocy. Zmiany wymagają trudu. Trzeba coś zburzyć, by w to
miejsce wprowadzić nowe. W tamtym świecie zachodzą non stop i wygrywa ten, kto
potrafi te zmiany odczuć.
Samowidzenie – tutaj zawsze korzystamy z bazy informacji, czyli tylko i
wyłącznie z tego, co jest zawarte w mózgu, co zapisało oko fizyczne. To, czego oko
fizyczne nie umieściło w mózgu nigdy nie zostanie odczytane, (bo się nie wie, że to
widać – np. statki Kolumba dla Indian). Wszystko to, co jest po drugiej stronie, co
zupełnie inaczej wygląda, może być przetłumaczone z astralnego na nasz język. To
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nie jest dokładnie to samo, nawet można sprawdzić różnicę w %, nawet w ich
tłumaczeniu czasem sięga 90 %. Ważne jest czy odnajdzie się człowiek w tym
przekazie czy w tych informacjach. Jak się odnajdzie to załapał. Można iść dalej.
Żeby wytłumaczyć nową rzecz systemem kina niemego trzeba zmieniać to, co
jest już zawarte w mózgu i tak rozbudowywać, aby człowiek wpadł na to, o co
chodzi. Dokładnie tak samo zapisujemy scenę pokochania, wybaczenia itd., to się
rozwija, już wiesz, o co chodzi (statki Kolumba). (Oni nas uczą widzenia tamtego
świata tłumaczeniem dla dziecka, bo jest w nas ograniczony zapis informacji i tego
nie przeskoczymy np. Ojciec – Orzeł – symbol Wolności).
Ścieżki odkrycia są indywidualne, bo każdy ma inny zasób informacji, dlatego
np. różne widzenie w modlitwie, ale te same wnioski, bo to są widzenia energetyczne
– system kina niemego, byle była scena, wiemy, że musimy uruchomić wyobraźnię,
scena musi się zakończyć. Skąd mamy mieć pewność, że to nie nasz umysł? Dopóki
działa sam umysł, nie włącza się świadomość jest to „rojenie”, ale fragmenty mnie
mogą w tym zobaczyć to, co jest trafne, ale mechanizm nie jest uruchomiony, (kiedy
wizja, a kiedy oszustwo). Dzięki nowej skali będziemy mogli sprawdzić jak wycofuje
się umysł, jak wchodzi świadomość. Bez przerabiania Prawa Energetycznego
niemożliwe jest właściwe wejście w obudzenie czystej świadomości, bo jeśli nie
mamy przerobionej i utrzymanej miłości do drugiego człowieka (wybaczenie mu), to
w tej wizji, gdy tłumaczę pewne rzeczy, a ujrzę Kowalskiego to moje ręce się
zaciskają – włącza się umysł i on przejmuje kontrolę, (gdy np. dotyczy firmy to może
być brak pracy nad odwagą).
To, co najważniejsze, musimy doprowadzić do tego, by chwile kontrolowania
przez świadomość naszego procesu myślenia były coraz dłuższe. Dlatego po wyjściu
z modlitwy sprawdzać ile % z tego przekazu uchwyciliśmy (bo nie wszystko na
początku uchwycimy), ile % z tego poprawnie zrozumieliśmy.
Czasem przekaz jest ideowy, żeby załapać, o co chodzi. Czyli mamy umysł,
świadomość i nas z nasza wyobraźnią. My musimy myśleć, bo nie ma innej
możliwości. Gdybyśmy przestali myśleć to wtedy dusza wycofa się z ciała. Musimy
wejść i uruchomić naszą wyobraźnię, bo uruchamiamy ją najpierw z pozycji umysłu,
bo aby uruchomić wyciszamy się. Później te technikę modlitwy mamy w siebie
wpisaną. Wystarczy zamknąć oczy, ciało jest odizolowane, energie same sobą rządzą,
ale od razu jesteśmy w świecie duchowym i odbieramy wszystkie informacje.
Natomiast na samym początku trzeba się wyciszyć, umysł możemy oszukać, że np. :
zdobędzie moc i będzie mieć z tego korzyści, a ukrywamy to w posłudze dla innych
(trzeba go omamić i powoli programy wykasować).
Rojenia umysłu, czyli tworzenie nowej rzeczywistości na tym poziomie czasami
zahacza o obszary abstrakcji i wtedy widzimy, że na skali rozwoju duchowego
człowiek godzinami potrafi pulsować na granicy 900 %, to obszar abstrakcji, Twórcy
w to wchodzą. To pole informacyjne kształtuje też przyszłość tzw. kierunek tendencji.
Wyczucie tego sprawia, że wiemy jak się w życiu ustawić, wiemy, co zrobić, po
prostu korzystamy z tego, co się zaczyna dziać, gdy dojdzie do tego Ruch Przyczyny
to po prostu rewelacja, ale w sumie jest 5 takich części (zostaną omówione by
wiedzieć, dlaczego czasem coś nam nie wychodzi).
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Czyli musimy sobie wyobrażać, ale skąd możemy mieć pewność, że to
prawdziwe? Test taki mechanizm duchowy, który Bóg uruchomiłby nas naprowadzić,
obudź się, wejdź w wyższe wibracje, zapomnij o tym świecie, jak otwierasz się w
świecie duchowym, to wyobrażaj sobie - Tyle tylko, że Bóg poprzez Ducha tego
człowieka karze mu wyobrażać sobie to, o co chodzi. Wizja już jest i jesteśmy
zmuszani do tego, czyli my sami się do tego zmuszamy (nasz duch) byśmy to sobie
wyobrażali. To na pierwszy tydzień.
Potem ten mechanizm nie działa, bo wchodzimy i widzimy. Ważne by czuć jak
to funkcjonuje. A więc na samym początku automatycznie uruchamiamy wyobraźnię,
ale na skali trzeba sprawdzać czy był umysł czy to była świadomość, żeby nie
popełnić błędu, bo jak ktoś zagra umysłem i się do tego przyzwyczai to będzie
kopiował bzdury, nie odniesie sukcesu. By wychodziło trzeba pracować/.
Nowa Skala :
Przed „1” świat zagrożeń, objawia się inny świat, w który nie wchodzimy.
„1” – poziom ustawień – ustawienia energetyki i wszystkich innych pasm, poziom
odejścia
„2”- tu są sny naszego umysłu – to poziom wejścia, to obszar emocji, echo tego
z czym się borykamy. Jest to obszar iluzji. He- 100-130%, Hd –> 170 %. To
co jest, jest, ale wyżej być nie musi, tutaj możemy ujrzeć coś, co istnieje, ale
w
świecie astralnym i duchowym nie. Czyli pewne założenia i zasady nie
zafunkcjonują dlatego nazywają to obszarem iluzji. To, co jest, jest, ale wyżej
nie może być. Nie: „nie istnieć” tylko „nie być”. Istnienie jest forma żywa, choć
idea tutaj nie byłaby żywa i wtedy mówimy o byciu. To jest świat
energetyczny. To jest też obraz prawdziwej koncentracji, czyli umysł na tym
poziomie potrafi przejąć energetyczną kontrolę nad ciałem, a to jest ważne, bo
dzięki temu można wejść w DNA ( u niektórych).
Świat poznania zaczyna się od 2.
„3” – poziom astralny – poziom otwarcia
To obszar gdzie istnieje oprogramowanie, ale ono może być wymienne, tu
możemy sami programować na nowo, są tu definicje, umysł energetyczny,
programy, utopie, ale bez ostrych zaprzeczeń. Tu ciągle jesteśmy w obszarze
pewnej iluzji, ale to nie będą iluzje, które uderzają w prawdę, mogą ją
zafałszować, nie właściwie ujmować, ale uderzenia w ideę Boga, Ducha,
czystości tu już nie ma. Tu harmonia energetyczna wynosi 130 – 170 %,
duchowa 500-640 %. Tu jesteśmy ciągle w obszarze, na którym nie
powinniśmy się zatrzymywać. Wielu się zatrzymuje, dlatego sprawdzać gdzie
się jest.
„4” – poziom wstępnego postrzegania
Tu zaczyna się inny obszar odbierania rzeczywistości – to, co jest, jest, ale
niżej
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może nie być. Ten obszar nie zakłada jeszcze żadnej wiedzy o Górze,
natomiast to, co tu zobaczymy w tym świecie a także w świecie człowieka
może nie istnieć. Chodzi tu o prawo, postrzeganie świata, o istoty itd. Jest to
oddzielna, wydzielona rzeczywistość, która rządzi się pewnymi już innymi
prawami. Tu harmonia energetyczna sięga do 270 %, a duchowa 640–900 %.
Tu przekracza się punkt 699,9 ale postrzeganie zaczyna się jeszcze trochę
przed tym punktem. Po przekroczeniu go jest się na pewno w świecie
energetyczno-duchowym, duchowo-energetycznym, czyli włącza się
świadomość. Istnienie to wyższa półka niż bycie.
„5” – poziom widzenia scen ( prawdy), które mogą być jeszcze nieprawdziwe,
ale tu już widzimy sceny. Jak wchodzimy w ten poziom sceny się pojawiają,
włącza się wyobraźnia i widać. He do 370 %, Hd – 900-1100%.
„6” – poziom kontroli widzenia. Harmonia energetyczna to jest punkt 370 %
(dokładnie) Hd 2700%. W tym obszarze świadomość jest od 30-60 %, reszta
umysł.
„7” – poziom otwartego widzenia, to, co jest jest – co zobaczymy po prostu jest.
To coś przenika już Całość, czyli jesteśmy już w oceanie Ducha Św, a tam jest
wszystko zawarte. He do 500 %, Hd 2700-9000 %, świadomość 80 %.
”8” - poziom – pełne spektrum zmysłów, He – punkt 500, Hd 9000 – 11619 %.
Jak się tu wchodzi, jak wejdzie się w scenę to dopiero tutaj czuje się, czym
jest
kochanie, ból i cała reszta rzeczy, których nie jesteśmy w stanie odczuć, bo to
są zmysły duchowe, ale są przełożone na zmysły astralne, czyli tu już
doświadczamy w sobie.
„9” – obszar wejść i wyjść w przestrzenie duchowe. Tu nic nie istnieje, bo jest
matryca, czyli coś, co jest zapisane, ale nie jest żywe, czyli pierwotny zapis
wszystkiego, co zostało stworzone. Jak ktoś tutaj dojdzie, może odnaleźć
wzory
wszystkiego. Może też zrozumieć, czemu coś lub ktoś nie funkcjonuje
poprawnie. Dopiero tu można ujrzeć ludzkie skrzydła i zrozumieć, że człowiek
nie funkcjonuje poprawnie, że nie jest taki, jaki jest. Tu jest wolność. Tu
zaczyna się kontakt z Bogiem. He – punkt 520, Hd do 13000 %.
„10” – poziom poznania prawdy, punkt stawania się. Co ujrzysz tu było od
zawsze. Tu zaczyna się świadomość kontra czysta świadomość, dlatego
widzisz
coś z poziomu Boga, co jest w Bogu zawarte. Świadomość 20-80%, włącza się
czystą świadomość 20- 80%.
„11” – co ujrzysz się powoła, to jest Boska Przełęcz Możliwości, nawet jak nie
istniało to tu zaistnieje, się powoła. Nie ty powołasz, się powoła. Harmonia
energetyczna punkt 560 %, Hd 15000 %.
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„12” – Boski Promień Prawdy, wybuch Nicości (rób, co chcesz). Tu powstaje
życie. Coś, co zaspokaja wszystko, to jest zejście największej głębi tego
Kryształu Życia jak tu następuje wybuch to idzie wszystko na, zewnątrz czyli
jesteś wszędzie. Tu jest wybuch Nicości – rób, co chcesz. Gdy ktoś tu dojdzie
spełnia się to, co chce. Jeśli jesteś na tym poziomie to możesz. Musi to chce.
Jeśli jesteś na tym poziomie to możesz. Musi to być pełny, czysty Duch i tu
jest tylko czysta świadomość, ludzka jest wycofana. Tu Bóg przejmuje
kontrolę, czyli Duch Całości nad naszą jednostką, nawet duch jest wycofany.
Tak działał Jezus. He – 0%, Hd – 0%, czyli jest się totalnie rozproszonym.
Życie tu powstaje, kto tu dojdzie stwarza życie.
Tu, na tej skali można się sprawdzać gdzie, kto jest, co ma włączone – umysł czy
świadomość, kontrolować stany, w jakie się wchodzi.
Nauka zaczyna się od poziomu kontroli widzenia, czyli od poziomu 2700 % w
harmonii duchowej. Wszystko, co niżej to zwykła objawieniówka i nie należy się tu
zatrzymywać, bo tu ciągle umysł miesza. Im w wyższe wibracje wejdziemy tym
wyższe objawienia. Dzięki podłączeniom pod poziomy możemy to robić i wtedy to, co
widzimy to jest to, co sobie wyobrażamy. To nie jest wyobrażanie tylko zmuszenie
nas do tego, by sobie wyobrazić, to zwykłe naprowadzanie nas na coś, co musimy
załapać. Po wyjściu z tego poziomu często niewiele pamiętamy ( Poz.7).
- Bycie – to nie jest istnienie, działanie to znaczy, że jesteś. Odczuć to, że jesteś.
Dopóki żyjemy tym, co wyprodukowaliśmy, swoimi marzeniami nie ma nas i nie
odczujemy tego stanu. Do Boga nie można wejść, bez powiedzenia na początku:
„jestem w tym świecie”, potem się zmienia i mówi: „ja jestem, bo się buduję”, potem
na powrót: „jestem” - ale w Bogu.
Sprawdzać:
w ilu % żyję w „Jestem”.
By wejść w tamten świat trzeba być w 100 % w „stanie bycia”. Gdy
przekroczymy drzwi 100 % „bycia” to widzimy, że wszystko, w co wierzyliśmy, te
zasady, nie mają żadnego znaczenia, bo tam jesteśmy, tylko o tym nie wiedzieliśmy.
To jest wejście do Boga.
Każdy może sprawdzić w ilu % „Jest” – nie istnieje, tylko to są stany, których trzeba
doświadczyć, inaczej się tego nie zrozumie.
- Po wyjściu ze stanu sprawdzać: ile info odebrano, ile % dotarło z tego, co miało
być, w ilu % zrozumiało się.
- Można chcieć zobaczyć osobę, która nam coś „zrobiła” (nie kontaktujemy się z kimś
żywym tylko kopią energetyczną duszy i ona będzie informowała jak to naprawdę
wyglądało, bo możemy o tym nie wiedzieć) lub powiedzieć: otwieram się czy
włączam – mówcie……
Kierunek tendencji, ruch przyczyny ( Warszawa 1.01.2011).
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Kierunek tendencji – chodzi o to, aby się znaleźć w halo informacyjnym Całości,
na jak najwyższych obszarach – tu są słowa – klucze. W zależności od naszego
poziomu wibracji mamy w sobie otwartą większą ilość słów, możemy czuć, o czym
myślą inni, ( bo kierunek tendencji) – odczuwamy, co należy zrobić.
Ruch przyczyny jest to prowadzenie głosem wewnętrznym, to się czuje.
Jest 5 obszarów – elementów (nie chodzi o przestrzenie życiowe)
1- Kierunek tendencji – halo wszystkich ludzkich myśli ( informacje do zmian).
Artyści, ludzie wolni wkraczają w te obszary jakby z natury, kierunek tendencji
mają uruchomiony w 80 %, czują, co ludzi interesuje, odbierają halo ludzkich
myśli
2- Ruch przyczyny – to głos wewnętrzny, który pcha, prowadzi.
3- Moc walki – to dążenie do zmian ( byle nie głód walki) to potrzeba zmian,
tworzenia. Tacy ludzie tzw. „Łamacze” tu widać światło walki.
4- Moc psychiczna – tę mają stratedzy, posługują się nią kreatorzy.
5- Białe jajo – głos stamtąd, bo zewsząd, czyli moc duchowa. Moc duchowa,
gdy człowiek pobiera właściwe nauki, może pomóc wzrastać w pozostałych
elementach.
Jak się człowiek budzi (duchowo) ma wsparcie w Jaju, bo jest jak embrion i
musi dojrzeć duchowo by z jaja wyjść. Ma wsparcie Ducha, budzi się na wyższym
poziomie. Tu jest moc duchowa, która pozwala korzystać z pomocy wyższych sił
duchowych. Jaja są białe lub czarne, zasada jest ta sama., albo wspierają nasi,
albo siły ciemne.
Czynnik duchowy jest jednym z 5, a nie jedynym po obu stronach, w tym
ustawiać całość, także własna przestrzeń duchowa pod sny innych. Jak masz
potężną moc duchową, możesz pod swoje cele wpisać innych, czyli wdrukować je
innym. Ciemni wykorzystują to programowo.
To Mleko lub Światło Zmian, które potrafi zmieniać bieg ruchu przyczyny ( jak
na to wpływasz to inni odczuwają i mogą za tym iść).
Mistrz posługiwania się mocą duchową potrafi wydźwignąć się w pozostałych
elementach siły sprawczej (to wszystko ogólnie to siła sprawcza). Moc sprawcza
należy do Arlonów, którzy są prawą ręką Boga. Jak się działa w Jaju – lecą
prostokątne pręty z każdej strony jaja. Można je wykorzystać do uzdrawiania, jak
wyciągnie się z jaja wszystkie pręty tam działanie pełne ( na nasze możliwości).
- Odnalezienie się w mocy sprawczej pozwala ludzką mocą i ludzkimi dążeniami
pokierować tak, by były zgodne z wolą Tego, który schodzi, by owe zmiany
wprowadzić w Jego Imię. To Nienazwany, bo sercem swym wzmacnia serce
każdego człowieka i trzeba by Go porównać z ideą, z głosem wielu, a nie z
dokonująca wyboru istotą ludzką, bo ziemska istota ludzka nigdy wszystkich
głosów nie usłyszy. A Ten, co wszystko słyszy, wszystkim też jest i wszystkie
imiona nosi.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

63

- Nie ma znaczenia czy to, co postrzegamy w drugim człowieku jest właściwe czy
też nie, my po prostu wiemy, że powinniśmy to zmienić tylko i wyłącznie po to
by drugiemu człowiekowi było dobrze.
- Sprawdzać jak te 5 elementów były ustawione u Jezusa, jaką osiągnął moc i u
siebie, jaką mamy moc, bo od niej zależy nasz sukces w życiu. Jak nasza moc
sprawcza osiągnie 80 % to osiągamy cele. Ta moc wzrasta, jak wzrasta moc
duchowa przez budowanie w sobie odwagi, cierpliwości. Jak lepiej odnajdziemy
się w Całości, to i te elementy rosną.
Sprawdzać:
moc sprawczą i ciśnienie Całości.
- Te 5 elementów to siła sprawcza
- Moc Sprawcza należy do Arlonów.
- Sprawdzać skalę jadu. Jad to przenośnia, to coś umownego, co nie tyle mówi
o stosunku kogoś do nas, Może spowodować rany i ta skala mówi - jakie (rany
po kontaktach z kimś). Jakie skutki odniesie się przez kontakt z człowiekiem
zainfekowanym, co po nim w nas zostało. Nie dotyczy to tylko ludzi, może być
nawiedzone zwierzę np. kotek. Zwierzę żywe nie jest podpięte pod Dziuple, ono
się nie oczyszcza. Dziupla czyści ludzi, przestrzeń, ale nie kota. Swoje pupile
można też wstawić do Dziupli.
- Skala skuteczności mówi, co człowiek potrafi byle były w nim obudzone
elementy.
- Żeby wybaczyć drugiemu człowiekowi musi być uruchomione miłosierdzie.
-Trzeba się modlić za błądzących, włączyć miłosierdzie, wybaczyć, oczyścić.
Modlić się za „wrogów”, czyli ludzi nam nieżyczliwych.
- Cały czas pracujemy nad sobą po to, by zacząć promieniować światłem, by z
naszych myśli, emocji ( to podniesiony poziom wibracji) płynęło światło, my
sami je produkujemy. Cząsteczki Boga są w DNA, bo DNA jest energetyczne i
duchowe. Chodzi o to, że przy czystej energetyce i niezwichrowanym DNA, bez
względu na to jacy jesteśmy (chyba , że w energii przeciwnej) światło naturalnie
promieniuje.
Więc węzeł karmiczny i inne rzeczy, których się nie pojmuje, kody, powodują, że
niszczy się człowieka i zamyka go w niemożliwości energetycznej, a dzięki
promieniowaniu to wszystko złe słabnie. W Świeradowie wykasowano kody i światło
zaczęło płynąć. U wielu też światło zaczęło gasnąć, bo weszli w strumień EP, a trzeba
być w EJ. Jeśli wchodzi się w EP do 10 %, światełko maleje, po wejściu w kanał EP
światło blokuje się całkowicie. Gdy jesteśmy w EJ to nasze światełko cały czas płynie,
pracuje na nasze konto, zdobywamy punkty na wagę Bożej Sprawiedliwości. Jeśli to
utrzymujemy, podnosi się poziom wibracji i wiele paskudnej energii z zewnątrz do
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nas nie wpływa. Oznacza to, że jakość emocji, myśli się podnosi, inaczej to widzimy i
tego światełka może z nas płynąć jeszcze więcej, z podstaw nas, a nie tylko z DNA i
to powolutku nas przebudowuje.
W Świeradowie udało się wykasować zapisy na Skali Zesłańca poprzez
miłosierdzie przez to wzrosła moc energetyczna i można było wykasować kody.
- Trzecia rzecz w Świeradowie to Orin – przyszli i dawali Czarny Krzyż. Wreszcie
można było otworzyć kanał na Ich działanie. Dali Czarny Krzyż tak jak u Jezusa,
jaki jest w Oceanie Ducha Świętego, tam gdzie Nicość, taki dali do Orina. Tylko
nie każdy potrafi z tego skorzystać. Jak się go nosi, to jest potężne
zabezpieczeniem, a przy uzdrowieniach działa z poziomu Złotej Piramidy.
Komora regeneracyjna, a Zdrój Życia jest komorą regeneracyjną, daje 30 %,
Komora Odrodzenia – 70 %, natomiast Złota Piramida – 100 % i Orin 100 %. Do
Orina dodają jeszcze pasma i pokazuje 110 % ( pomocy ?). Jak ktoś wierzy to
Krzyż w Orinie działa. Sam Orin to promieniowanie kształtu, bez niczego sam
ładnie promieniuje ( bez podpięcia). Ludzie, którzy Orina kupują, a nie są podpięci
pod moc tylko częściowo z niego korzystają. Natomiast dla nas to duża moc, ale
trzeba go mieć przy sobie. ( Zbyszek otwiera kanał dla działań Góry by podpięli
pod Orina).
- Przy spotkaniach staramy się uruchomić duchowe czucie, bo z tego poziomu
człowiek czuje potrzebę wzrastania, żeby złączyć się w jednej świadomości, by
obudzić pole powszechnej, jednej Świadomości. Dzięki temu można będzie
złamać system.
- Modlić się za tych, którzy nas krzywdzą! Kto tego nie robi, nie rozumie tego
mechanizmu – mamy być szczęśliwi, osiągać swoje cele, bo dzięki temu
realizujemy się i osiągamy większą moc, a więc tą przepromieniowujemy innych,
podnosimy poziom wibracji. Nasze ciała to roboty, ale nie my. Jak identyfikujemy
się z ciałem to przyjmujemy jego potrzeby (jedzenie, spanie, to doznania ciała
fizycznego). Gdy zadbane ciało fizyczne to energie w nim poprawnie funkcjonują,
a to rzutuje na jakość naszego myślenia i emocji, a więc na nasze postrzeganie
świata i odnalezienie się z innymi ludźmi.
Opromieniowywanie żywności podnosi wibracje, kasuje zapisy ( negatywne)
w wodzie ( woda mineralna jest bardzo szkodliwa).
- Wibracja imienia jest potęgą. To sekret dźwięku. Wiele imion powoduje
zaburzenie w człowieku, łatwiej przyjmuje obce zasady.
- Od energetyki zależy nasze otwarcie duchowe. Przy zawirowaniu nie zejdą
wszystkie pasma.
- Fizyczne artefakty (np. kamienie) pomagają w nabraniu wiary.
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- Mogiła istnieje, jeśli uda się tam wejść to znaczy, że pogrzebią wszystko to, co
jest i będzie mogło się narodzić nowe ( jak Feniks).
- Wszystko jest kwestią wiedzy, poznania – śmierć po drugiej stornie jest radością
Modlitwa:
Wielkie postacie popędzają małych ludzi, a potem zmieniają je w małe światełka.
Czasem wydaje się, że ktoś jest nam nieżyczliwy, a to może być niezrozumienie
przez nas obowiązku doświadczenia czegoś. To przez bolesne doświadczenia
uczymy się nowego i zmieniamy się a trwale. Pojawiają się Istoty, które mówią,
ze nie muszą używać miłych słów, by być właściwie zrozumianymi, bo człowiek,
który jest w prawdzie odbiera przekaz, info i do tego się ustosunkowuje. Tylko
słaby próbuje po formie przekazu wnioskować czy jest właściwy. Teraz posługują
się zwyczajnym słowem. Jesteście źli nie, dlatego, że popełniliście grzechy, ale
dlatego, że w tym grzechu tkwicie. Ten, kto występuje krok przed ów grzech, owo
błądzenie ten poznaje nowe. Nie łudźcie się, że mówiąc o przemianie, o prawdzie,
tą prawda się stajecie. Możecie w ten sposób ukuć iluzję (na własne potrzeby),
która zachęci was do tkwienia w lenistwie, ogłupianiu siebie i innych. Czyż nie
widzicie, że nie wyszliście przed siebie, że wciąż udajecie doskonałość, która jest
w zasięgu ręki. Dlatego nie musicie po nią sięgać. Prawda jest taka, że brak
między wami tych, którzy by rozmawiali z Bogiem. Ciągle kontaktujecie się z
Siłami Wyższymi, by sięgnąć po coś, dzięki czemu potraficie się przemienić. Nie
mniej tej pracy w was nie widzimy. Czemu nie pójdziecie wprost do Boga? Czemu
nie staniecie się takimi dziećmi, jakimi On chce was widzieć? Przestańcie żyć
iluzją, nieprawdą energetyczną (nie wywyższać się ponad siebie). Nie udawaj, że
w działaniu sięgasz tam, gdzie nie sięgasz. Prawda jest taka, że nie potraficie, że
wiele przed wami, ale i prawda jest taka, że w każdej chwili może przyjść dzień,
może pojawić się ten punkt, w którym dotkniecie Nieznanego, a Niepoznanie jest
dla was to, czego nie doświadczaliście, a Ojca żaden z was nie doświadczył.
Mówimy to, byście pojęli, że jesteśmy wam przychylni, chcemy byście cos od
nas otrzymali na plecach, w kręgosłupie robię coś, dzięki czemu światło, które
promieniuje nam w głowie będzie też niżej promieniować, krew musi mieć
zmienione parametry i będzie inaczej funkcjonować. Dojdą jakieś świetlne cząstki,
dzięki którym światło będzie przenikać przez kręgosłup, głowę, będzie przez krew
roznoszone. Krew będzie programowana, będzie nowa jej funkcja. Oprócz tego
światła, oprócz otwarcia DNA i naturalnego promieniowania teraz w nas
uruchomią naturalny mechanizm, dzięki któremu nasze własne promieniowanie
będzie typowo mechaniczne. Nasze komórki rozjaśnione światłem rozszerzą się i
krew będzie miała większą moc, będzie rozświetlać ciało. Krew będzie forma
ładunku energetycznego, duchowego, wędrując po ciele będzie oddziaływała na
komórki. Dzięki temu wszystko w nas będzie pełniejsze. To uchroni nas przed
stratami energetycznymi, przed błędami energetycznymi i przed błędnymi
zapisami, które można wdrukowywać.
Odtworzy się stara, podstawowa prawda o tym, że jesteśmy wyjątkowi, a o
tym zapominamy i identyfikujemy się z ciałem. Ciało, które kiedyś było doskonałe,
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było zabawką w rękach ducha, duch odczuwał rozkosz doświadczania ( zabawa w
życie).
Oni jako cywilizacja są od nas doskonalsi, bo prawdy, których my się uczymy
są dla nich oczywiste, nasza moralność jest czymś złym, ich jest otwarciem serca.
Wyznają część praw duchowych. Będziemy teraz wchłaniać więcej energii
odżywczej (prany), dzięki czemu łatwiej będziemy mogli kontaktować się z
przestrzeniami, które będą dla nas przygotowywać. Przy pewnym odczuwaniu
tego światła można chudnąć, modelować sylwetkę, naprawiać pewne rzeczy,
powoli, ale systematycznie. Nawet jak się działa to ręka –dłoń do połowy
przedramienia jest jak mleko, kształtuje się taka łezka w dłoni ( w środku) i ona
działa, bardzo szybko tworzy się kula energii.
Energia to stan, w którym duch potrafi się przejawić (taka Ich formuła energii)
w tej Rzeczywistości. Natomiast, gdy jesteśmy scentrowani na ciało fizyczne, to
energia jest masą, z której staramy się coś ulepić. Zapamiętajcie, więc, że energia
pozwala wam dostrzec obecność ducha, a wtedy możesz odczuć jego działanie.
Wykorzystajcie to światło, ten stan energetyczny do tego, by z poziomu ducha
zmienić coś, co duchowym być powinno – zdrowym, radosnym, szczęśliwym. Oto
jest Słowo, oto jest Moc,…
Nie pojęliście do końca tych słów, ale możecie prawdę w nich wyrazić.
Dostaliśmy pieniążki w dłonie, z jednej strony Orzeł, a z drugiej kobieta grająca
na harfie (Wenus ?). Słuchajcie swego głosu wewnętrznego, swego grającego
serca, słuchaj, jaki cud jest, doświadczaj. Słuchać tego, co w nas, tej niebiańskiej
muzyki, Boskich akordów – artyzm to my i w nas. Poprzez piękno do wolności.
Puść swoją przeszłość by światło przenikało innych, by im pomóc wyjść z
cierpienia, by inaczej ujrzeli świat. Zagęszczają teraz światło, które pojawiło się w
Świeradowie. Dzięki temu intensywność wszystkich działań jest większa,
skuteczność też. Zaczyna promieniować Światło osobowe to jest forma Istnienia.
Światło Osobowe oznacza, że jest to Światło samo Jest Tym, Czym Jest. Nie ma
znaczenia postać energetyczna, pojawiło się Istnienie tak jak Bóg, tak jak my,
inny. To Światło Osobowe pytane o imię mówi – „noszę twoje imię i promyk Jego
dotyka każdego z nas, nosi imię każdego z nas”.
Wyłoniła się postać ze Światła jest formą manifestowania się tego Światła. To
wojownik, ma Orina na Piersi i nasze Oriony łączą się z Jego (te jeszcze nie
zaprogramowane). Pojawił się Krzyż, jest wkomponowany w Orina, też piramida
(Zachabiiiiego) o trzech ścianach i powstaje kula, a z niej idą promienie na
wszystkie strony.
- Zagęszczanie światła zwiększyło intensywność działań. Szklana kula, w której
jest światłość, – kto ją przekroczy dostaje skrzydeł, który stoi przed nią jest
przywiązany do przeszłości, ale już wie, o co chodzi, ten w kuli doświadcza
wolności.
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Módlcie się by wasze ograniczenia, wasze słabości zniknęły, zostały
deaktywowane (nie dezaktywowane), na nowo zapisane. To zapisane będzie i
będzie działało korzystnie. Każdy z nasz ma o to prosić, żeby wszystkie słabości,
niemoc w uzdrawianiu, niemoc w realizowaniu się, w oddziaływaniu na cokolwiek,
by to zmienili, by funkcjonowało, jak w prawie boskim, by to było światło ( byśmy
my wysyłali światło, byśmy światłem wszystko zmieniali). By Światłość się
stawała, byśmy budzili światło w drugim człowieku, w przestrzeniach ( teraz o to
proszę .. , dzięki temu będziemy mogli sięgnąć po dary). ( Wprowadzają w nas
zmiany). Wkrótce nadejdą przemiany, które was wyniosą ponad to, co mieliście
czy chcieliście osiągnąć. Powróci czas nadziei, spokoju i ciszy, powrotu do Źródła.
Ten dzień wkrótce nadejdzie ( ten dzień oto chwila). Wszystko jest możliwe, bo
wszystko jest dla was dostępne. Jak ułóż się i śnij.
Zawsze była Trumna Zmartwychwstania i Arka Przymierza, czyli to Złote
Światło, które najpierw wszystko zmieniło i czarna trumna, w której się wszystko
budowało. Ona ma podwójne dno. Trumna Zmartwychwstania i do tego i do
tamtego świata ( tam jest, wielopokoleniowa, bo pokolenia są w was zawarte,
czyli korzystamy z mocy Całości (jesteśmy sumą tych doświadczeń), a więc
jesteśmy ukształtowani na wzór wszystkich braci i sióstr z naszym indywidualnym
kodem, bo ich doświadczenia chętnie przyjmujemy za własne. I to nas warunkuje.
Dzięki temu szybciej i łatwiej nam idzie, jesteśmy pełniejsi, więcej wiemy i
szybciej się w Całości odnajdujemy, bo stajemy się suma doświadczeń wszystkich.
Nie zapominajcie o Bogu, który też jest suma waszych doświadczeń, budząc się w
Nim, budzicie się piękniej (intensywniej). Pozwólcie teraz obudzić się wokół was,
ten czas już nastał i jest to już możliwe, czyli pozwólmy, by to, co najdoskonalsze
się w nas obudziło i jeśli Ojciec chce, a my jesteśmy w Nim, to niech wyczyści
wszystko, niech przejmie kontrolę, niech robi to, co On uważa za słuszne ( każdy
ma swój sposób wchodzi w tę modlitwę).
„Oj, niepoprawni –mówią – tak blisko jesteście zarazem tak daleko. Zepnijcie
włosy i więcej o nich nie myślcie” Światło, energia w czas wnika.
Dzisiaj był budowany nasz kręgosłup duchowy i na tym kręgosłupie buduje się
prawdziwe odrodzenie.
- Teraz uzdrawianie jest proste – rozświetla się i ty działasz, to jest. Nie ma
pytania – czy potrafię. Taki potężny poziom, taki, jakie zagęszczenie, bo jest i to
dajesz.
--Po modlitwie--

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

80

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

całości dobrze odnajdziesz. Ojciec stworzył wir, idzie gęstnienie. Pewne osoby
zbłądziły i zostaną odsunięte. Ci, którzy pracują nad sobą muszą dostać wsparcie.
Będzie to bolesne, bo wymaga przemian nie tylko fizycznych, ale i nowych ustawień
w życiu, które na początek są zaburzeniami. Gdy My się zmieniamy, musi zmienić się
nasza przestrzeń.
Z naszych piersi (mostek) wychodzi jakieś paskudztwo, coś co na nas
żerowało. Jest to żywe. Oczyszczamy się. To wykorzystywało nas i manipulowało
nami. Oczyszczamy się, byśmy byli wypełnieni tylko sobą i oddechem Ojca, Jego
spojrzeniem, Jego energią. To jest jakby implant duchowy, który do pewnego
poziomu był nam potrzebny. Skupić się na Ogniu Własnej Świadomości, to punkt
zbiegający się w środku czoła, odczuwamy to jako promieniujące czoło. Uchwycić ten
punkt i zgnieść jak pestkę. Zgniecenie świadomości (punktu) spowodowało, że cos w
nas ginie, rozpada się. To „coś” nie przypuszczało, że człowiek obudzi się w pełni i
jego („cosia”) idee nie są już do przyjęcia.
Pełność w nas będzie, gdy odczujemy Krzyż – symbol Jezusa, kiedy odczujemy
w sobie moc działającego Chrystusa. Kiedy pojawia się Krzyż lub dzisiaj (mówią), się
staje człowiek powiązany z Jezusem i słyszy jego głos, a słyszy „chodźcie do Domu
mego i ja Was nauczę.
Widzimy siebie z różnych perspektyw, bo to potrzebne do zmian. Mówią:
zacznij żyć, rób, żyj, bo wszystko już jest dostępne. Idzie zagęszczenie, to proces.
Nasze ciała oglądane z góry, stają się prawdziwe, pełniejsze, jakby były naprawiane,
zaczęły pierwszy raz poprawnie żyć sobą. Jakby były połączone pod inne wymiary,
inne istnienia. Wykorzystywano je do tego, by przez blokady nie pozwalały nam się
właściwie odnajdować, a przez to nie mogliśmy być w pełni obudzonymi. Ciała
zaczynają być czyste, być sobą bez balastu, który w nas umieszczono.
Gęstość, która była w kościach, wypełnia nasze ciała. W mózgu jest kula
światła i ustawia, zagęszcza mózg – jest to energetyczno-duchowe i duchowoenergetyczne (dotychczas tylko energetyczne). Budzi się to, co właściwe (zapis w
miejsce tego, co wyszło). Jest wlewany w nas Ocean Ducha Św. Jak czujemy, że
jesteśmy z Oceanem Ducha Świętego jednym, to nic złego nie mogą nam zrobić
(atak z przestrzeni, a przestrzeń w ODŚw.) Czuj jedność, czuj, że On cię wypełnia.
Oriny zaczynają świecić, krążą wokół nas, czyszczą nas.
Mówią, że jesteśmy gotowi do wszystkich działań na poziomie Ducha, energii,
ale nie materii, bo do tego trzeba być duchowo czystym. Tylko czysty Duch jest w
stanie zapanować nad materią. Mówią „ten, który nad sobą pracuje, zdobędzie szlify
anielskie, patrz na Jezusa i bierz z Niego przykład” (On funkcjonował na poziomie
Anioła jak rozkładał ręce).
Stań się dla siebie Bogiem, a zrozumiesz, co to znaczy – w kwestii Anioła. Bóg
to jest czystość: w mowie, myśli i czynie. Bóg to jest odczucie jedności z wszystkimi
swoimi cząstkami. Bóg to jest Twoje imię, Bóg to imię wielu. Odczuj, co by Bóg na
Twoim miejscu zrobił, a pojmiesz, czego nie potrafisz i dzięki temu, jak wiesz co jest
przeszkodą, możesz to zmienić, możesz zażądać od siebie samego by Duch i Życie się
uruchomiło, a to oznacza, że sekrety są w nas do odtworzenia: chcesz – masz,
dążysz – otrzymasz. Pokazują wór Mikołaja: bierz, co chcesz.

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

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

95

- Jeśli całkowicie obudzimy się duchowo, możemy żyć setki lat, bo musi być 100 %
zjednoczenia w Duchu, 90 % w Duchu Całości i 10 % w Bogu.
- Musi być w nas uparcie się na moc duchową. Od tego zależy szansa, że
osiągniemy panowanie nad materią, życie dowolnie długie (wejść w czysty
mistycyzm).
- Jak pracuje się nad sobą, przy całkowitym zjednoczeniu się we własnym Duchu i w
Duchu Całości nastąpi całkowite zjednoczenie się wszystkich swoich istnień.
- SŻ a my (nasz kontur) unosimy się w SŻ ( wyobraźnia).
- Badać % zjednoczenia
Podłączenie Orinów – pokazali jakby podłączali pod Ojca całego człowieka, a na
Orinie pisali tylko kody. Mówią : „ Patrz on działa, on jest duchowy” ( kod).
Dotykać Orinu(em) i mówić ile, czego trzeba. Sami to możemy robić, ale Orinem
aktywuję oczyszczanie, uzdrawianie.
- Jezus chodził po wodzie zagęszczając energie.
- Szczęście jest duchowe, radość energetyczna. Szczęście jest stanem ciszy, ten stan
trzeba utrzymać i wtedy jest nawiedzenie duchowe (przez Górę), samonawiedzenie
duchowe ( odczuwać moc).
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Warsztaty 11/12 czerwca 2011 Rusinowice
- Ataki na nas idą przez naszych, którym się nie chciało pracować nad sobą. U
nikogo z nas nie ma kontroli myślenia, a to jest najważniejsze, to podstawa. Niszczą
nas przez lenistwo. Naszym celem jest obudzenie się jako Bóg, naprawienie
wszystkiego. Nasiąkamy chorą wizją marzeń a nie jesteśmy marzeniach. Ciągle
jesteśmy w krainie wyborów, a gdzie jest obszar podejmowania decyzji ?
- Musimy nauczyć się szczerości. Gadać, a robić to dwie różne rzeczy.

Nowa skala -

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

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

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

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

dwa
dwa
dwa
dwa
dwa

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

Idea - to coś, po co tutaj przyszliśmy, coś, dzięki czemu pomagamy innym tutaj
wzrosnąć, odnaleźć się. Mniej tu chodzi o ludzi, a bardziej o tych, którzy
przygotowują się do zejścia na ziemię.
Cele napisać i powiesić. Jeśli odczuję, że mnie to nie interesuje, to jest atak, nie
wchodzić w wybory. Pamiętać o podjętej decyzji, bo wtedy moc ducha działa, a ona
potrzebuje pewności. Odpowiedzialność za decyzje.
- Szanowanie siebie i innych to przymiot ducha. Niektóre potrzeby to są nasze cele i
są podpięte pod ogólne potrzeby.
Jak podepniemy się pod główną potrzebę i utrzymamy decyzję to się stanie.
To tak, jakbyśmy Boga zaprosili do działania. Tylko nie zdradzajmy jej.
Decyzje dobrze rozważyć, ustalić, co jest korzystne, potem nie ma odwrotu. Uważać
na podpięcie się pod potrzebę wyższą i punkty węzłowe (czasami punkty są
niezależne od nas). Bóg przygotowuje sytuacje i przesyła info, ale żeby je odebrać
trzeba być na wysokich wibracjach. Te punkty węzłowe się kształtują i objawiają
swoją moc – parcie na dążenie.
„Jak nie ma ciebie, a skoro dokonałeś wyboru, to, po co masz być, to
obserwuj jak moc to realizuje”.
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- Obniża się poziom wibracji, zmienia się myślenie – wracają wybory.
- Myślenie o potrzebach obniża wibracje. Cele realizują się przy wysokich wibracjach.
Jeśli tworzymy i zmieniamy, to żyjemy. W świecie energetycznym toczą się ciągłe
zmiany, a w świecie duchowym nie istnieje nic stabilnego.
- Nawet, gdy popełniamy błędy, przeoczymy punkty węzłowe, to nie ma znaczenia, w
ten sposób buduje się duchowy Rycerz. Żyjemy, korzystamy z życia, bawimy się w
życie, a nie gramy w życie, po to przyszliśmy.
Sprawdzać, na jakim poziomie wibracyjnym mamy być by wszystko szło,
by nie spadać w napięcie.
- To, co teraz robimy to nowość, bo nauczyliśmy się działać na poziomie fizycznym,
czyli w ograniczeniach, bo nie uwierzyliśmy. Gdy zaczyna się przejawiać Duch,
ograniczenia znikają, świat staje się domem. Odrzucić ograniczenia. Mamy pokazać
władzę ducha nad materią, zacząć eksperymentować. Info już przechodzą przez
wszystkich.
Cele – nie wierzyć w ograniczenia, one były a nie są. Uwierzyć, że Duch może
przejąć nad nami kontrolę, że możemy posłużyć się potęgą własnego ducha. W
Duchu nie ma relacji, niepowodzeń, bo wszystko jest kwestią nauki. System orientuje
człowieka na niską wibrację, by go odciąć od Ducha. Radość, życie tu i teraz to
duchowy chleb.
- Jest na tej ziemi wielkie cierpienie, „Nasi” wymazali to z naszej pamięci.
- Musimy się nauczyć działać duchowo. Potrzeby, decyzje i to utrzymać.
- Człowiek fizycznie może się staczać, ale duchowo jest tylko zagubiony.
- Cel rodzinny – np. być w szczęśliwym związku
- Cel dla Boga – to nasza indywidualna umowa, sprawdzić czy o to chodzi. Nie
wpadać w pułapkę iluzji celów ( nie za dużo tych celów).
Ciągle czegoś oczekujemy od Boga, a może coś od nas dla Boga? np. oddaję Ci
Boże całą moją miłość, – ale czy pracuję by tej miłości było we mnie więcej?
- Nie okłamywać się iluzją poprawności działania.
Niektóre cele mogą pojawić się dopiero, gdy będziemy gotowi.
- Cele dla idei – np. chcę, by ludzie obudzili świadomość. Jak będziemy w radości,
będzie nas wspierało światło.
- Jak mamy cele to najniższy nasz poziom decyduje o tym, do której przestrzeni
życiowej się zaliczamy. Teraz mówimy o przestrzeni duchowej, tj. przestrzeń, która
się tworzy na trwałe zależy od naszego budzenia.
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- Kanał Zbawienia podpięty jest pod Oko Opatrzności, a Opatrzność jest od
Ducha Świętego po Pra-Ojca. Idzie przez Oko Stwórcy. Ma 3 przejścia:
1. Przejście martwe – dzięki temu kanałowi jest przejście w świat żywych. W
przenośni to możliwość energetycznego uwrażliwienia w
przestrzeniach energetycznych, czyli 3- oko, widzenie,
korzystać z tego.
2. Przejście aktywne – typowe przestrzenie energetyczne
3. Przejście pasywne – w wymiar możliwości, czyli tu może istnieć wszystko.
Zidentyfikuj potrzeby występujące w wymiarze możliwości i się pod nie
podepnij, (czyli jak się podepniemy pod jakąś potrzebę to ona od razu weprze nasze
działania). I tam z głosu cierpienia narodziła się potrzeba zbawienia (ból osób na tej
ziemi zrodził potrzebę odzyskania tego, potrzeba zbawienia tam jest).
Ustalając cele ogólnoludzkie lub dla Boga, można się podpiąć pod
potrzebę zbawienia, która w przejściu, w Kanale Zbawiciela występuje.
- Musimy chcieć się obudzić w świecie duchowym i zapanować nad całością z
poziomu ducha.
- Dziecko jest bardzo ufne, dokąd dorośli go nie zaprogramują – nie dotykaj, bo się
poparzysz. Lepiej powiedzieć, ja się sparzyłem.
W naszej świadomości ma być, dwutorowość – możemy, a nie musimy. Możemy iść
dwiema drogami i obie mogą być zapisane. Jeśli mówimy o pewnej drodze to nasze
doświadczenia, nasze drogi (to moje doświadczenie, ale wy macie szukać swojego i
po swojemu działać, przyjmując ode mnie tylko informacje).
Jest 6 dróg do Ojca, a moja to tylko jedna z nich. Nie kierujmy się na coś
ślepo, ale wiedzmy, że istnieje. Przy okazji będziemy czuć, czego chcemy.
My w istnieniu, w relacjach mamy cele, natomiast Duch jest formą albo
cząstką potrzeby i jak my istniejemy to potrzeba nakłada się na cel (albo nie).
Każdy ma działać po swojemu ceniąc doświadczenia innych i wiedząc, że tak też
można, ale że istnieją jeszcze inne możliwości w oparciu o własnego ducha, o jego
doświadczenia, ale cel jest wspólny.
Każdy z nas jest własnym celem, własną potrzebą, ale tworzy to jedną
potrzebę, jeden cel, który da możliwość rozświetlania tego, co ma, bo zejście ułatwia
drogę.
„Pozycja bociana” działa, czyli my jak się otworzymy możemy w inny
sposób to samo osiągnąć. Otwieramy się na możliwości.
Każdy może przynieść nowe, info i dzięki temu odsłonić ten świat.
Różne wybory mogą być w pewnym sensie iluzyjne, bo z pozycji ducha chcesz –
może być różnorodnie, ale nie musi być ( o tym trzeba wiedzieć).
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Z potrzeby Ducha chcesz – jest. Z pozycji ducha techniką jest tylko potrzeba, by to
coś się stało. Możemy sobie podsuwać różne techniki. Naprowadzamy kogoś na
potrzeby, na Boga, a mówienie o tym to technika. Aby budzić na planecie
świadomość potrzebne jest jednoczenie, trzeba obudzić moc większej liczby
ludzi, by wspólnie osiągnąć cele.
Modlitwa – 12.06.2011:
Wchodzimy w zbiorową modlitwę i każdy będzie osobnym bąbelkiem.
Głosy wielu staną się jednym nurtem. Te zmiany dotyczą nie wymiaru fizycznego, te
zmiany będą w nas. Wszyscy są ze sobą złączeni, stajemy się jakby jedną istotą.
Przenikają informacje, mamy pozwolić im wnikać w nas, pomoże nam to pewne
rzeczy zrozumieć.
Jako Rycerze Światłości mamy zacząć się uczyć tego wszystkiego, co się
tworzy. Stworzyło się miejsce u Góry, które jest naszą oazą, przy tej rycerskości
każdy może się z tym łączyć (tam są info), jak na taką potrzebę i dla idei i dla Boga i
dla naszych celów, (bo dla Rycerza to jedno). Będzie wszystko spływać, będziemy
mieć prowadzenie, wsparcie. Pozwolić tylko by to Cię oczyściło, naprawiło. Powstaje
Ocean Możliwości.
Zakon Rycerzy istnieje w świecie duchowym. Jesteśmy pasowani na Rycerzy
Światłości. Tu odbywa się transformacja do początku, mamy się cofnąć do początku
idei. Odrzucamy ubranie, które mamy, wierzenia, czym jesteśmy, bo to w dużej
części iluzja nasiąknięta niedoskonałościami i wrócimy do miejsca gdzie jesteśmy
czyści.
Co obiecujemy to musimy zrealizować – to święte.
Uruchamiają w nas rycerskość. Rycerz jest tam i tu. Oni (Rycerze) tam czekają. Tu
mają wejście prawi. Prawość też ma swoje stopnie, ważne, by w nas był
uruchomiony mechanizm prawości. Jesteś prawy i odpowiadasz na tym poziomie
(albo nie).
Klękamy, całujemy Ziemię, która jest. Pocałowanie Ziemi to wyrażenie
szacunku dla miejsca, dla potrzeby, dla przestrzeni, w której się jest (powtórzenie
przysięgi, po co się przyszło).
Wyłania się Postać, w której ujrzymy wszystkie postacie, jakie się kiedykolwiek
pojawiły. Wyciągamy ręce i wkładamy w tę Postać, to chęć odnalezienia siebie. To
ponowne zjednoczenie się z Całością. Trzeba stracić swoje indywidualne „ja”.
„Jak chcesz pomóc, ciebie nie może być, bo ty jesteś małością w tym
wszystkim. Jak pozwolisz nam przejąć kontrolę nad sobą to wtedy
będziesz mógł zrealizować cel.”
Pojawia się Kula z Krzyżem. To proces i miejsce oczyszczania. Żeby się
zjednoczyć w Całości od nowa, trzeba być czystym, nie może być nic nieprawego,
nieszczerego, czegoś, co zakłócało by porządek.
Zapamiętaj: nie zaprzeczaj temu czym i kim jesteś tu po tej stronie i
nie zaprzeczaj temu, że Duch Święty jest także obecny w myśli, słowie i
czynie wielu ludzi. Nie zaprzeczaj temu, że Królestwo Niebieskie może
zejść na ziemię. Królestwo Niebieskie jest w każdym z nas.
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Dostrzeż to i pozwól się temu unosić (czyli jak ktoś się pogubi, to przypomnieć to
sobie).
Nauczyć się oddawać wszystko, co nieprawe i być cały czas czystym. Kościół
to dziedzictwo rodu ludzkiego. Ta potęga została zbudowana na krwi, bólu i
cierpieniu.
Zaczątek tego, co w tej chwili zostało uruchomione zostaje zapisane w Prawie,
a Prawo jest niezniszczalne. Potrzeba realizuje Prawo.
Pojawiło się w nas coś, co pozwoli łatwiej odepchnąć atak energetyczny (ryba jak
znak Jezusa wraca do oceanu).
Kto wytrwa w Prawie, jest przez Prawo chroniony.
Gwiazda Południa – ochrona, zabezpieczenie na dzień.
Jesteśmy w Kaamlaarze. Cząstka ciemnych jest w nas i nic nam nie mogą
zrobić.
Tu jest przywrócenie możliwości używania mocy PBZ, uruchomienie mocy Jezusa.
Moc Zbawienia uruchamiana jest w prawie niezniszczalności. To, co zostało zapisane
tj. tworzenie się sieci. W prawie zmian, moc zbawienia została w nas zapisana.
„Przyszliśmy po to, by zbawiać ten świat, by Całość przeniknął Ojcowski
ład”.
Jeśli przekroczymy próg, odnajdziemy się w armii, my tam jesteśmy. My tylko tu
przygotowujemy sobie wejście tego Rycerza stamtąd tu. Tam jest i tu jest. To jest
Królestwo Niebieskie.
Ponownie zjednocz się w Całości. Stań się głosem wszystkich.
My przyszliśmy tu po to by przepuścić Siły Wyższe, jako ich element, to był nasz cel.
Leżymy, Siły Wyższe wchodzą w nasze ciała (w te osoby, które oddały siebie), ciała
zostały przepromieniowane, zostało zabite to, co jest typowo ludzkie na tym
poziomie i Światłość dzięki temu weszła.
Przyszliśmy po to, by otworzyć przejście i zapomnieliśmy o tym.
Przejście jest otwarte – Brama Niebios.
Wszyscy mamy zawierzyć sobie. Dać się prowadzić temu wewnętrznemu głosowi, bo
po to przyszliśmy. Jesteśmy w równowadze.
Ludzie, relacje to dla nas nie istnieją, są pogubieni – tak mamy patrzeć na
świat tu, z tej pozycji i patrzeć jako element Sił Wyższych, którym pozwalamy na
całość działać i dajemy się im prowadzić.
Zeszliśmy w gościnę, na chwilę, budzimy świadomość duchową i mamy
wykonać swoją robotę.
Rycerz to potęga i nie ma pytania czy „to” możliwe czy nie.
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Warsztaty Świeradów 2-3 lipca 2011
- Wzrastający to jest człowiek, który wchodzi w zrozumienie. Zamiast księgi
warsztatowiczów będzie Księga Wzrastających.
- Ludzie nas atakują, bo mówimy o Bogu, bo doskonalimy się, (a to zarezerwowane
dla kleru)
- Warsztatowicze to jeszcze nie wzrastający (wzrastający pracują nad sobą). Na
płaszczyźnie fizycznej musimy odnieść sukces, ale ten sukces jest sukcesem
osobistym. Człowiek musi być szczęśliwy, bo po to tu przyszedł. Musi zdać z tego
egzamin, czyli osiągnąć swoje cele, przy otwartym sercu, przy jedności z drugim
człowiekiem.

Skala: Aleja Zwycięstw

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

kim byliśmy po drugiej stronie.

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

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

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

Skala Kreacja – tworzenie wirów Rzeczywistości (losy, działania, życie…)
Skale mówią o człowieku, jaki on jest. Określają nas w prawdzie, a to, co
schodzi pomaga nam w tym życiu odnaleźć się tak jak chcemy.
Wróżby przedstawiają ogólny zarys tego, co nas czeka i to jest złe. Tu
planujemy przy tej energetyce, co chcemy osiągnąć i w jakim zakresie przy
pewnej mocy to osiągniemy. Uczą nas, że sami panujemy nad własnym
przeznaczeniem. Kreacja mówi o tym, w jaki sposób w danej chwili panujemy nad
własną przestrzenią życiową ( lub okres 3-6 miesięcy np. ).
Koła – czasem zło uderza i coś nie wyjdzie. Będąc elastycznym można
przewidzieć zmiany, odczytać zagrożenia, ryzyko itd. i temu się przeciwstawić.
Te skale mówią o płynności zmian. Informacje z Góry są elastyczne, wiara w
karty, to zaakceptowanie tego, co jest. Tu jest płynność, tu zwycięstwo, ale i
obowiązek pracy nad sobą (a nie kabała i karty). Tu odczytujemy prawdę o
własnej niedoskonałości.
Sprawdzać naszą energetyczną godność, a zaczynamy od hańby
energetycznej. W życiu spada się do hańby energetycznej, gdy np. obiecaliśmy
mówić prawdę, a kłamiemy dla osiągnięcia korzyści, gdy stosujemy szantaż
energetyczny. Przez nasze słabości schodzimy do hańby energetycznej. Tyczy
się to całego naszego życia. Tam gdzie jest hańba energetyczna nie ma kreacji,
bo żyjemy w PTP.
Tylko dwie osoby zdecydowały się być Sługami Bożymi, działać tak jak Ojciec
im podpowie. Mamy być obrazem Boga w tym wymiarze, a my żyjemy
moralnością, brakiem poszanowania tego, co jest w drugim człowieku, czyli jego
godności.
W Świecie Duchowym Prawo jest najważniejsze. Prawym jest ten, kto jest
wyrażony w prawie duchowym. Dopiero, jak się wyrazisz w prawie
duchowym możesz być sprawiedliwy dla siebie i dla drugiego człowieka.
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Trzeba tu wiedzieć, ile winy ponosi się w swoim zachowaniu. Wielu czyni zło, nie
kontroluje swoich myśli i emocji. Innym problemem jest brak wybaczenia.
Niewiele trzeba w tym systemie by uruchomić zło, a człowiek je napędza. Tak
działa moralność.
- Oddanie – do człowieka albo do Siły Wyższej mówi o tym, jacy jesteśmy
potężni wewnętrznie. Tu odczytujemy się tak, jak byśmy byli na pustyni – my i
cała reszta świata – jak jesteś tu potężny, istniejesz tylko ty, świata nie ma, a
przez to, że istniejesz ty – istnieje świat, bo on jest zawarty w tobie.
Puls i strumień życia - omówiono wcześniej ( PULS, Rusinowice 16.01.2010)
Tu możemy sprawdzić, jaki mamy wpływ na to, co się dzieje.
Ciśnienie Życia – dzięki temu zagęszcza się Strumień.
Ciśnienie Śmierci – jest pierwsze w działaniu, to śmierć starego daje możliwości
wprowadzenia nowego ( kasuje stary zapis).
Ciśnienie materializujące – mówi, jaki mamy wpływ na energetykę i biologię
ludzkiego organizmu. To coś, w co musi wejść poziom duchowy, bo mówimy o
organach, o czymś żywym, czego nie można powołać bez zgody ducha. Ciśnienie
materializujące dotyczy rzeczy, które obdarzone są duszą, a każdy organ ma
duszę, a bez udziału ducha nie można cząstek odtworzyć.
- Sprawdź siebie gdzie jesteś, a zrozumiesz, co możesz.
- O panowaniu nad przestrzeniami mówi lewitacja, materializacja itp.
Istnienie – my istniejemy tylko wtedy, gdy jesteśmy pełni, wielu z nas tylko jest
( sprawdzić w ilu % istniejemy).
Do tej skali jest druga strona – to powtórzenie od drugiej strony tego, co
omówione na pierwszej.
- Powrót do domu związany jest z ciśnieniem duchowym.
- Ciśnienie Duchowe zależy od naszej mocy i od czystości, ono jest
nieodczuwalne. Odczuwamy tylko efekt tego działania. Ciśnienia duchowego nie
wykorzystuje się do uzdrawiania, ale do programowania pól, czyli nowy zapis (a
więc i do uzdrawiania).
Tu Dusza musi wejść w stan pewności – wola.
Ta skala (obie strony) mówi, co potrafimy i jak wpływamy na Całość, a wynika z
pracy energetycznej i duchowej, ( bo jesteśmy fizyczni, energetyczni i duchowi).
Te skale ujmują nas od strony energetycznej i duchowej, a nie naszej fizyczności.
Przeczytać uważnie druga stronę.
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Skala: Droga człowieka
Jest tu rzecz, na którą z reguły nie zwraca się uwagi, a my musimy to
rozpoznać, jeśli ktoś do nas przychodzi. Niektórzy ludzie nie potrafią kochać, bo zapis
przykrych doświadczeń w życiu wykrzywił ich na poziomie duchowo-energetycznym i
to są trwałe zmiany, trudno to zmienić, to Miłość Utracona.
W PWW my kochamy nie licząc na wzajemność, po prostu kochamy. W PTP
musi być wzajemność. Krzywda albo niezrozumienie, która w kwestii uczuć, a z
drugim człowiekiem miały nas łączyć tylko uczucia, jeśli ten obraz jest zaburzony na
stałe to nas to modyfikuje, a z tego wynika nieumiejętność wybaczenia itd. Tym
czymś, co modyfikuje, co zniszczyło człowieka jest miłość utracona. Tu można
wyczytać, co go do tego doprowadziło, dzięki czemu można wpływać na zmiany
postawy tego człowieka, choć nie zawsze. Miłość utracona mówi o tle wydarzeń
emocjonalnych, które uniemożliwiły prawdziwe odczucie miłości, jedności z drugim
człowiekiem i czy stało się to nawykiem ( czy on sam jest ciemny czy coś się stało).
Dół duchowo-energetycznej niedoskonałości – mówimy o człowieku, który nie
umie się znaleźć w tych relacjach, to niezrozumienie, nie pojmie tego.
Wyrzutnia rakiet – to robi się nawykiem. To z reguły ludzie mili. Przy pewnej
inteligencji może się uporządkować.
Czerwone Ognisko – to ci najbardziej niebezpieczni, to egoizm w doświadczaniu
uczuć. Kocha, ale zniewala, czyni własnością.
Samochwała – rozchwiany, manipulant uczuciami.
Złodziej uczuć – odwrócenie, on musi wiedzieć, że kochamy, kradnie, żywi się
twoimi uczuciami, sam nie kocha ( lub trochę).
Demokracja – wizja kościelna, systemowa.
Dół straconych szans – są ludzie, którzy tracą szanse. Potrafią wejść w uczucia, są
otwarci, pobrzmiewają bólem przez utracenie szansy. Wydaje im się, że więcej nie
będą jej mieli.
Dół niezrozumienia miłości – tu jest ok.
Ta skala wiele mówi o ludziach, którzy chcą ze sobą być. Uczucia, relacje na
poziomie kochania energetycznego to jest zapis, który cały czas pragniemy by w nas
pobrzmiewał. Po to jesteśmy w związkach.
Jest tu podpowiedź, co do ciemnej przemiany duchowej, która też jest w każdym
człowieku. Możemy z niej już nie korzystać, ale była i jej echo jest ( czarne
wypełnienia).
Siłacz - fizyczne panowanie nad człowiekiem, to egoizm w najprymitywniejszej
formie, siłowe rozwiązania.
Napastliwiec – energetyczna dominacja i zastraszanie on od razu jest
Uzurpator – Neron – programy i systemy to On
Niszczyciel – oddaje duszę tamtemu prawu - tamta moc przez niego się wyraża,
niszczy, steruje prawem do własnych potrzeb ( politycy, historia kościoła).
Czarny Zwycięzca – oddaje ducha Ciemnemu prawu, to 13 po tamtej stronie
Czarny Bóg – zabiera istotę ludzką - tu mamy do czynienia z ludźmi, którzy
świadomie niszczą innych. To potęga, rozrywa przez najmniejszą słabość - tu
możemy odczytać człowieka przed urodzeniem i teraz.

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

123

Skala: „Droga człowieka” - (dół skali)
I, II, II, IV, to cała nasza droga. Najczęściej jesteśmy po trochu w różnych
częściach ( poziomach), odczytywać, gdzie znajdujemy się całościowo:
I. Długa droga poznania siebie
1-10 zrozumienie, czym się jest, jak się funkcjonuje, to, co my przerabiamy od dołu
do świętości, od tego, by zacząć być dobrym człowiekiem
II. Wejście w głąb siebie
tu jest praca nad sobą. Do tego poziomu nie wejdzie się bez pracy nad sobą.
III. Etap poznawania – skoro już wiem jak funkcjonuje, to trzeba się przyjrzeć jak
funkcjonuje reszta, bo od niej i ja zależę
IV. Wejście na poziomy światła energii i doczesnej rzeczywistości – to jest
prawdziwe odnajdywanie się we wszystkim
6 - jak przyjąłeś, jak zrozumiałeś, to nie spoczniesz, by światło było wszędzie :
Akceptacja Antydziałania – zapraszamy Górę do działania , zaakceptowanie tego,
że Oni są , działają, że torujemy im przez nas drogę. Boski Ruch Przyczyny trzeba
czuć. Musi stać się słońce pojmowania, zrozumienia, działania, akceptacji,
Antydziałania i ostatecznie pozwolenia tylko na Boski Ruch Przyczyny. Poziomów jest
tyle, ile promieni na słońcu. Ustalamy je iluzyjnie jako szósty stopień wejścia w
światło. (6) - to wejście w Światłość, być tutaj, to być złączonym na stałe ze
światem duchowym.
- To jest droga człowieka i każdy może zobaczyć gdzie jest.
Punkty skupienia – mówią o tym, jak kontrolujemy myśli i emocje, jakie są stany,
co trzeba zrobić, czyli moc psychiczna. Istnieją 2 lub 3 punkty skupienia, które są
zależne od poziomu rozwoju duchowego. Na tę planetę schodzą już ludzie,
niekoniecznie wybrańcy, którzy osiągają 4 punkt skupienia, sami z siebie, czyli mają
niezłą moc psychiczną (normalni, ewoluują). Są w tej chwili zaledwie 3 osoby, które
osiągają 5-ty punkt skupienia, tak jak Jezus.
Czasem można obejść ten punkt i odnaleźć się od razu w (6) czyli w Bogu. Nie
jest powiedziane, że trzeba zatrzymać się na (5) albo tu się scentrować. Istnieje
możliwość wejścia w (6) omijające (5), ale bez woli Boga to niemożliwe (chyba, że
byłby czystym promykiem). Jest sześć punktów skupienia (opis na skali).
W tym ujęciu tak (5) jak i (6) punkt skupienia jest obudzeniem się w Duchu
Całości przez wypowiedzenie się Prawa i Woli Jedynego. Tu nie bez Jego (Ducha
Całości) udziału zdarzyć się nie może. Jeśli jesteście w stanie utrzymać skupienie w
punkcie (4) i tam pracować nad więzią z Ojcem Bogiem zawsze możecie prosić o
wsparcie i prowadzenie. Zaufajcie, a się stanie. Jednak nigdy tych stanów nie
osiągniecie, jeśli chwieją się wasze energetyczne myśli, eter i ciało (np. myśli o
chorobach). Przez to Dusza nie odcina się od tego świata, co nie pozwala Duchowi
przejąć nad nią kontroli (jak nas atakują to wystarczy wyprowadzić energię
komórkową z ciała – Wrzut, linie wymiarowe, harmonia biolog. się obniża i lecimy w
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dół, jeśli człowiek się nie oczyszcza) – na poziomie fizycznym czujemy się źle i
reagujemy. Pamiętajcie, dotąd, dopóki sprawy tego świata będą dla was
ważniejsze od drogi waszego Ducha, ów wstąpić w ciało nie może. Dopóki
będziecie żyć słabościami ciała, potrzebami programowymi podświadomego umysłu,
które tworzą w was chore, nisko wibracyjne obrazy Rzeczywistości, co skupia waszą
uwagę na ludziach i relacjach z nimi, dotąd będzie zamknięte zejście waszego ducha,
któremu drzwi otwiera czysty, zaprogramowany na światło umysł. To już nie chodzi o
negatywne myślenie i emocje, ale w ogóle o poniechanie stanów podlegania
wewnętrznemu myśleniu i wewnętrznym emocjom. Duch rządzi się swoimi prawami,
czyli kieruje się uczuciami, które są kręgiem pasm duchowych jako promieniujące
serce, które samo dla siebie jest wszystkim oraz kieruje się głosem zewnętrznym dla
was a wewnętrznym dla niego, co wyprowadza go z niewoli błędnych koncepcji i
błędnego myślenia, jakie zaślepiony ważnością umysł wciąż produkuje, wspierając
zakrzywiony obraz tego świata. Taki umysł wywyższa ludzi ponad Boga i każe
tworzyć dla innych ludzi ograniczenia np. małżeństwo. Duchem kieruje siła
duchowa, ale niknie ona zawsze, gdy zaczyna się budzić Dusza (tylko wejść w
problem, Duch jest odłączony). A Dusza niknie, gdy emocje, myślenie lub ciało chcą
o sobie mówić i sobą żyć kosztem wyborów całości istoty ludzkiej. (Jak jesteśmy
duszebni to ciągle myśli i emocje, które nas stanowią, są nami). Dopiero Duch
wykorzystuje myśli i uczucia (Duch to czystość w myśli, słowie i czynie, trzeba być
jak Duch, a nie tylko mówić o tym), a obudzenie się w Duchu, życie jego obecnością
w ODŚw, w PWW a potem zapisanie się w nim, daje dopiero możliwość odrzucenia
siebie akcie samomiłowania, samopoznania i samowystarczalności, dzięki czemu
Ojciec lub Bóg mogą obudzić się w takiej istocie ludzkiej, przez co łza w ich Oku
zmienia się w bezgraniczną radość. Taki człowiek budzi się na poziomie DC, a nawet
w 6-tym punkcie skupienia jednoczy z Boskimi Pasmami.
Owe Punkty Skupienia zadecydują o waszej mocy energetycznej i duchowej po
poprawnym wypełnieniu sobą przestrzeni duchowych i przestrzeni życiowych. Trzeba
zmienić nawyki, programy i ustawienia, by zapisać się na nowo ( biała matryca).
Tylko w ten sposób można na stałe utrzymać punkt skupienia. To właśnie technika
Punktu Skupienia (to, co robimy, te sceny) jest jedyną mistyczną drogą prowadzącą
do zwycięstwa nad ciałem, przez zmiany przyzwyczajeń – nad wewnętrznymi
energiami, przez obudzenie Duszy – nad energiami zewnętrznymi (jak kontrolujesz
myśli i słowo, to nie pozwolisz zewnętrznym energiom wpłynąć do ciebie), a przez
zaniechanie myślenia o problemach świata energetycznego i fizycznego –
doprowadzenie do otwarcia duchowych oczu, które od tej chwili zaczynają postrzegać
Rzeczywistość w prawdzie, a nie w iluzji. Sprawdzaj napięcie w punkcie skupienia, by
przekroczyć 100 %. Skupienie w danym obszarze staje się wartością trwała, cichą i
niepostrzegalną.
- To znowu wiąże się z tym, co mamy przerobić tylko od innej strony.
- Dzisiaj będziemy skupiać się na Woli, wchodzić w Antydziałanie. Wola to Dusza
zamknięta całościowo. Jak Dusza się skupi to na poziomie energetycznym potrafi tak
samo uzdrowić jak Duch. Ale odrodzić, zmaterializować potrafi tylko duch.
Wola – patrz Świeradów 19/20.03.2011
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Wola – ponad Ojcem stoi życie. Kto tu dotrze może wedle własnych praw i mocy
stworzyć Rzeczywistość, która jest światem form opartych na życiu (Energia
Odrodzenia, Moc Odrodzenia).
Życia nie obchodzi, kto jest w radości. Życie jest w radości, cierpienie jest w
życiu, życie je unosi. Bóg to stworzył i my z tego nie wyjdziemy dopóki się z Nim nie
zjednoczymy. Co istnieje to żyje. Co nie istnieje, jest martwe, choć może być
wzorem, szablonem do tworzenia życia. Jest 16 poziomów głębi, gdzie najwyższy 16
jest nieumowną siłą spajająca kryształy życia. Jest zasadą spajającą ruch, czas i
przestrzeń, a w świecie energetycznym (tu, naszym) Siłą Stwórczą odnoszącą
energetyczny ładunek (nadaje szablonom wymiar istnienia). Zasada nie jest siłą
duchową, ani mocą energetyczną, ani ruchem, ale wszystko modelującą się
przestrzenią zawartą w jednym punkcie, który niczym klon zerowy potrafi się
replikować, zawierając w sobie, a więc w każdym swym elemencie podstawę budowy
życia ( jedna nić DNA i mamy podstawę odtworzenia wszystkiego). W takiej nici DNA
zawarta jest budowa wszystkiego w tym wszechświecie, bo DNA jest fizyczne,
energetyczne i duchowe.
Dotarcie tu nie opiera się na fali miłości, radości czy destrukcji, choć te
elementy świadomość wykorzystuje do uruchomienia siły duchowej, która potrafi
dotrzeć do 12 poziomu życia, ani opiera się na sile energetycznej modyfikującej
wiązania do poz. 13 a więc do poziomu przekraczającego prawo jednostki do działań
w materii życia, które razem wzięte są niczym innym, tylko twórczością dziecka, jaka
na fali nośnej miłości i radości podnosi Moc Ojca do poz. 14. To wola przetrwania w
jakiejś formie istnienia jest ta siłą, tym elementem, który potrafi wyrżnąć w
kryształach życia ruch, zmianę wedle zapisów stworzonych przez Wyższe Siły
Duchowe i umieszczonych w Macierzy jako schemat funkcjonujących poprawnie
elementów (kryształów), które obdarzone świadomością funkcjonują jako istnienia a
wyposażone dodatkowo w wewnętrzna wolę jako istota, gdzie i istnienie i istota są
wyposażone w moc duchową zwaną Siłą Duchową.
Jednak instynkt trwania czy przetrwania, cecha, tzw. materii nieożywionej i
ożywionej (nieożywiona – trwanie, ożywiona – przetrwanie) nie jest tym samym, co
Wola, która potrafi z jednej strony wejść w nurt życia, a z drugiej uruchomić w nim
to, co zaplanowała siła duchowa.
Bóg potrzebuje nas do zmian a my Jego, koło się zamyka. Przy czym
należy dodać, że ludzka siła duchowa korzysta na poziomie człowieka fizycznego z
gotowych schematów, podczas, gdy siła duchowa istot wyższych duchowych sama
jest czymś w rodzaju schematu, do którego dostęp daje mniejszym siłom czy
istnieniom na zasadzie wybiórczej i ogólnej dostępności zwanej Prawem (my
nazywamy to licencją).
Poziomów Prawa też jest 16, gdyż są ściśle związane z ruchem w stronę życia.
Jest 7 poziomów woli, które decydują o uruchomieniu życia, ale nie decydują o
nadaniu formy w elementach życia - za co odpowiada Siła Duchowa kreacją
korzystającą z zapisów znajdujących się w Macierzy, do których droga wiedzie przez
DNA, DNA nie jest zapisem całości a jedynie wzorem ludzkiej rasy i 90 %
istnień tego wszechświata (DNA tyczy się tylko tego Stwórcy, On dał nam
ciało i duszę).
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Dlatego przy wprowadzaniu zmian powinno się korzystać ze
wsparcia Wyższych Sił Duchowych, co gwarantuje zdecydowanie doskonalsze
działanie.
Wola jest niedziałaniem, które uruchamia zawarta w istocie moc
energetyczną, jaką z kolei kieruje siła duchowa, by jej ruchowi i działaniu nadać
pożądany ruch w płaszczu życia. Wola, jest czymś, co można uznać za narzędzie,
choć akurat to ona narzędzie wyżyna. Dzięki woli zamykasz się na poziomie Duszy i
idziesz w rewiry ducha (tu zaczyna się działanie duchowe), co w pokorze unosi
człowieka na duchowe wyżyny i tam pozwala aktywnie uczestniczyć w realizacji Snów
Ojca. To ona wprowadza na Olimp i z niego zrzuca, nawet, gdy siła duchowa
pochodzi od Ojca (im więcej chcę osiągnąć tym muszę mieć większą wolę). Jest
bronią, w którą każdy Święty musi się sam wyposażyć.
- Wola musi być podczas uzdrawiania, bez woli nie uruchomimy działania, bez
woli nie ma budzenia człowieka. Wola zamyka obszar zmian siebie.
- Wszystkie przekazy z Góry nie są techniczne. Mówią – obudź siłę duchową,
zapanuj nad przestrzenią, a wszystko się stanie, bo korzystasz z mocy sprawczej.
Praca nad sobą i Wola wynika z siebie, to jedno.
- Skala ta mówi, – jacy jesteśmy, tyle potrafimy.
- Przy 12 poz. głębi, na pewnych obszarach energetycznych „ coś” istnieje, tzn., że
„coś przybiera formę aktywna, czyli może wystąpić w niższych czy w wyższych
przestrzeniach wchodząc w związki, w relacje z innymi formami istnienia.
Natomiast „coś” co jest to jest, ale nie istnieje, bo nie wchodzi w relacje i związki z
innymi ludźmi.
- Technicznie możemy panować nad energiami, skasować duszę, ale bez woli tego
nie zrobimy. Wola jest ciszą jak miłość, jak siła duchowa.
- Punkty skupienia powiązane są z przestrzeniami duchowymi i częściowo z wolą.
- W Komorze Odrodzenia, jak budzimy się w Duchu, czyścimy siebie całego.
Czyścimy się cali, wszystkie nasze cząstki (inne nasze ciała). Jeśli ktoś obudzi się
na poz. 16 to do Ducha, tak jak Jezus wyczyści wszystkie swoje cząstki. Bądźcie
Bogiem dla samego siebie.
Uzupełnienie skali ze Świeradowa
Długa droga poznania siebie ma etapy, ale nie jest tak, że pokonaniu I etapu
wchodzi się do II-gi. Można być w I etapie i wchodzić w II i III etap. Droga ta jest
umowna.
Każdy z nas ma jakiś poziom (w pokochaniu siebie, trosce, opiece itd.), przy okazji
leci II etap rozpoznawania siebie, to zaczyna się jakaś forma działania, samo
myślenie o tym, by coś zmienić jest ruchem, to są nasze modlitwy, to nasze
mistyczne stany.
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Etap IV – dobrze tu zaistnieć (uważnie przeczytać).
Znowu ta skala mówi o tym jak się zbudować. Cały czas pomagają nam wykonać
własną pracę nad otwarciem serca.
- Wiele osób budzi się rano i czuje się źle. W modlitwę wchodzi się raz dziennie, czyli
jest wyczyszczenie całej swojej istoty, bo w modlitwie budzisz się w Duchu i
chcesz czy nie czyścisz wszystko, nie tylko tę fizyczność. Jeśli tego nie ma to nie
ma mocy i możemy być ściągani przez inne nasze części.
- My jesteśmy energią, która tworzy pola energetyczne. Człowiek zakrzywia czas i
przestrzeń i o tym nie wie i wykorzystuje się nas jak drzwi, przez które się
przechodzi. Tu (w dzień) kontrolujesz to wszystko, ale w nocy nie i można nas
wykorzystać do przejść.
„Są 4 wejścia prowadzące w światy wielowymiarowe. Jedno znajduje
się w ludzkim sercu – duchowe, drugie energetyczne w materialnej nici DNA gdzie
wartość energetyczna stapia wartość zerową w atomie, wejście swobodne poprzez
pole człowieka, tu wykorzystuje się naturalną cechę załamywania przestrzeni oraz
wejście dwuliniowe, pozwalające grupować dwa wielkie stany – życie i śmierć, plus i
minus, górę i dół, ducha i materię, zmianę starego i tworzenie nowego, ruch do
przodu i do tyłu jako elementy tworzące razem punkt zerowy.
Każde z tych wejść jest wielką poszukiwaną wartością jest czymś w rodzaju
drzwi, które otwierają przejścia na wielu poziomach. Dlatego wiele istot i istnień
wykorzystuje moc istot żywych do przechodzenia w inne wymiary jak i do
pozostawania w nim.
By tak się stało wprowadzają Istotę Ludzką w wibrację swobodnych przejść,
które to określa wartość 30 % na skali harmonii (z reguły siły demoniczne tu
działają). Najkorzystniejsze warunki do przejść tworzą się już po 5-ciu godzinach
pozostawania człowieka w wibracji energetycznych odpowiadających mocy od (-4) w
EP do (+2) EJ, zaś dla sił ciemności najkorzystniejszy kanał dla swobodnych przejść
tworzy się, gdy człowiek sam z siebie pozostaje w strumieniu EP (jak nie sam to
stawia opór). Zapis formuły energetycznej nie obejmuje kwestii świadomości i
umysłu ( przy czystej ludzkiej energetyce, ona wynika z tego, jacy jesteśmy), a więc
sposobu nawyku stałego utrzymywania określonych wibracji utrzymywanych przez
ludzkie zło, bo niknie ten mechanizm sztucznego utrzymywania energetyki w ryzach
pełnego, narzuconego systemu energetycznego, który kształtują myśli i emocje i ruch
energii komórkowej, ale zapis owej formuły obejmuje ogólna tendencję do
pozostawania w określonych wibracjach, które my nazywamy głosem serca lub
zapadnią i stosownie do przewagi pola duchowego w energetycznych
promieniowaniach, która to tendencja ukazuje swoją przewagę nad umysłem i
świadomością podczas stanów ich wyłączania np. podczas snu, uniesień duchowych (
mistycznych) czy typowej utraty przytomności. (Podczas snu umysł jest
wyłączony, rządzą emocje i swobodne myśli i wtedy okazuje się, jaka jest
nasza energetyka, a ona nieciekawie wygląda, ma niskie wibracje, a ponieważ
tworzy pole, to w czasie snu przechodzą przez nas. Po obudzeniu się kontrolujemy to
i utrzymujemy w ryzach). Wówczas to energetyka człowieka działa dokładnie tak jak
ukształtowały ją przez lata energetyczne doświadczenia człowieka. Można by
powiedzieć, że to właśnie obraz śpiącego człowieka jest jedynie czystym
odzwierciedleniem jego energetyczno–duchowej istoty. Jest dokładnie tym, czym w

128

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

rzeczywistości jest człowiek i ten czas to czas prawdy energetycznej wykorzystują
inne istoty do przejść w inne wymiary szkodząc człowiekowi np.: stosowanie
wewnętrznych nawiedzeń.
Dziupla przed tym chroni w 60 %, Gwiazda Poranna w 100 %”
SKALA ZE SŁONIEM:
- Jest taka droga, która mówi o tym, czym my tutaj jesteśmy „Jesteś tym, kim
jesteś”
to jest głos z Góry do każdego z nas. To głos dla tych, którzy muszą dojść do
końca.
„Jesteś moim synem i zawsze we mnie zostaniesz (Duch jest rodzaju męskiego)
wyraziłeś się w Prawie, a więc możesz to, co Twój własny Duch uzna za właściwe.
Od tej chwili masz się pytać go o to wszystko, bowiem jest to najprostsze i
najwłaściwsze. Pytaj, sprawdzaj, a poznasz prawdę o sobie i swoich możliwościach,
(gdy ktoś z nas zaczyna się tylko wyrażać w prawie - pyta samego siebie o wszystko,
bo skoro obudził się na tym poziomie, wszystko już w nim jest, cząstki Ojca też, a to
oznacza, że pomoc Ojca jest skończona, wszystko, co było Ci dane jest uruchomione
i istniejesz sam). Wtedy istota ludzka jest wolnym człowiekiem. Wszystkie wtedy
drogi powoli zbiegają się w takim człowieku. Wolność ma tutaj kilka poziomów :
- krzywa,
- wolność rozpaczliwa,
- wolność unikalna,
- wadliwa, spokojna,
- wyrażająca się w całości,
- zbawienna
- i własna ( osiągnął ją Jezus).
- Jak wstawią nas w sceny i odczytujemy wolność to stan tego uniesienia wyrazi się
w ciele. Wolność to możliwość istnienia w miłości, w działaniu, zbawianiu innych,
niszczenie chorób. Istota Ludzka jest potrzebna by uratować ten świat – braci i
siostry, zwierzęta itd., dlatego trzeba pracować nas sobą (a tylko dwoje ludzi wybrało
budzenie się)
Skala z embrionem ludzkim i kulą ziemską na dole. To do „Drogi człowieka”
Skala ta umownie mówi o ludzkiej energetyce. Schodzimy, rodzimy się, później
kształtujemy, wypełniamy się energetycznie. Jak jest niski poziom wibracji to energia
i moc mniejsza w nas. Musimy przejść ponad poziom emocji, bo one nami rządzą (od
9 nie żyjemy relacjami).
Nas interesuje poziom energetyczny utrzymywany stale. Główne cele życiowe
czasem muszą być latami utrzymywane na określonym poziomie.
Przestrzeń I – (fizyczna -16….+3) tu jesteśmy systemowi, moralni. Tu jest
znieprawienie, podporządkowanie drugiego człowieka.
Przestrzeń II – (egzystencjalna +4…+8) tu człowiek zaczyna egzystować, czyli „leci
mu”
Przestrzeń III – (kraina wyborów +9…+13) tu mamy świętego, on jeszcze zmusza
się do wyborów, tu nie ma pewności
Przestrzeń IV – (Świat Marzeń +14…+17) tu dopiero jest, pewności działania
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Przestrzeń V – (Zwycięstwo +18) to poziom Jaźni, duchowy, zwycięstwa. Ta
przestrzeń jest dla Boga, tu się oddajesz Całości, realizujesz cele.
Sprawdzać:
w ilu % jesteśmy w różnych przestrzeniach.
Algorytm poprawności myślenia mówi jak naprawdę funkcjonuję w swojej
energetyce, bo ona decyduje o tym, w jakie relacje wchodzimy na zewnątrz. To
sprawia, że wewnętrzne funkcjonowanie nie decyduje o tym jak wygląda ich
zewnętrze. Toczymy ciągle walkę na poziomie emocji i myśli. Jeśli myśli nas
pochłaniają i nie możemy ich wybrać to nie panujemy nad własnym myśleniem.
Do poziomu 6 to walka na poziomie emocji, jest najbardziej odczuwalna
(choroby) trzeba nad tymi energiami zapanować:
- rozrzedzony
- bulgoczący
- grupujący się – zaczyna panować nad emocjami
- zwarty – mamy pewien wpływ na emocje
- groźny – panujemy nad tym
- aktywny – ze strony zła załatwi wszystkich na amen,
ze strony naszej, panujesz nad tym
- Podświadomość i zapis grzechu – to są programy, to jest to, co zawsze w nas
było. Przyszliśmy z błędami, popełniliśmy grzech w stosunku do innych. Tu są
duchowo niecni.
- Jesteśmy energetyczni, obniżony poziom wibracji powoduje, że załatwia nas
energetyka innych. Wysoka energetyka to budzenie się w sobie, moc.
- Projektory, które istnieją poza Miastem Rzeczywistości tylko Bogowie je
uruchamiają w przestrzeni. Korzystając z ich mocy uruchamiają je siły, które są w
Mieście Rzeczywistości. To konkretna wibracja i pod nią można się podłączyć: godło,
papież itd. Działają na nasza przestrzeń życiową, na nas (nawet do poz. 16) dlatego
trzeba stosować pewne techniki, by nie działały.
Jeśli wybieramy go jako dobry dla nas to działa.
Religijne projektory - zmusza nas do tego chrzest, komunia.
Projektor obniża wibracje, siłę działania, inteligencję, jak kto w niego wierzy
(świadomość w ogóle nie istnieje).
Symbole religijne to projektory.
- Po roku 2012 w Polsce projektory zostaną wyłączone. Jezusowy krzyż
zacznie wykonywać naszą robotę. Powstanie jeden Orin. Świadomość Polaków
wzrośnie stopniowo do 20 % ( teraz wynosi 0,2 %).
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Potrzeby – (czytaj: Rusinowice 11/12.06.2011)
Człowiek obudzony w Duchu może zrezygnować z potrzeb.
Bóg tworzy mechanizm – kody, by doświadczać potrzeb i dokonywać wyborów
(każdy człowiek ma potrzeby).
Po obudzeniu się w Duchu możemy dokonać wyboru, zrezygnować z potrzeb lub
podpiąć się pod inne np.: potrzebę doznawania szczęścia.
Możemy korzystać z Dziupli, Komory Odrodzenia i zapisywać inne potrzeby.
Porozmawiać z Jezusem w Wieczerniku niech to uruchomi, pomoże zaistnieć np.
potrzebie szczęśliwości, miłości, dać się mu prowadzić, ale wcześniej sprawdzić czy
jesteśmy gotowi i w jakim zakresie i wyłączać projektory, które zabijają, a zmieni się
nasze życie.
- Sługa Boży działa tak jak Ojciec podpowie

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

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

Uzupełnienie warsztatów w Świeradowie 2,3 lipca 2011
- Moc jest określeniem tego, co się potrafi. Przy dużej mocy ściągasz info, itd. (
skuteczność uzdrawiania). Warunki energetyczne są zawsze.
- Jeśli umysł ciągle odtwarza przeszłość zastosować sztuczkę techniczną i przenieść
to do przyszłości cieszyć się tym, co chcę mieć.
Sprawdzać: przestrzenie życiowe, algorytm poprawności myślenia,
info w % (odbiór/ spływ) przemiana ( wola)
- Jeśli ma się niską wibrację to tacy sami będą nas otaczać.
- Pojawiają się na warsztatach, wahadełkowaniu osoby, które zaczynają jątrzyć, mają
objawienia, ale zwodnicze, a słabi mogą to przyjąć za prawdę. Odczytywać ich na
skali.
- Nie dawać się wyprowadzać z równowagi, to nauka dla nas. Działanie duchowe
istnieje i nie istnieje, dlatego Góra nazywa to antydziałaniem. Przy uruchomieniu
woli to jest duchowe działanie energetyczne. Działanie duchowe kasuje wszystko,
przeprogramowuje itd., bo jest machnięcie ręką i jest. Nie wiemy jak duch działa,
nie znamy tego mechanizmu, możemy tylko obserwować moc – to, co moc robi,
moc nam podpowiada. Moc duchowa należy do ducha. Podnosi ją radość.
- Szczęście to stan duchowy, nie istnieje w świecie energetycznym, ale możemy
osiągnąć niższy stan – radości. Radość jest energetyczno-duchowa, to stan
uniesienia. Duch świadomie korzysta z mocy duchowej. Udzielają nam tych info po
to, byśmy weszli na poziom samorealizacji, spełnienia, żeby się to działo. Chrystus
działa.
Z pozycji ducha, co zobaczymy to się dzieje, podpowiadają też o charakterze osób.
Na szacunek trzeba zasłużyć. Sceny tłumaczą, dlaczego doszło do określonej
sytuacji
np.: kopnij syna w d… , bo to drań. Duch rzuca sceny.
W działaniu duchowym my tylko mówimy o co chodzi, moc obrazem informuje nas
co zrobiła, a my obrazem informujemy, co ona ma zrobić. Moc mówi obrazami
(Świeradów 3 lipca - Antydziałanie).
- Moc zamanifestowała się indywidualnie w postaci Bogów. My jesteśmy cząstką
mocy zindywidualizowanej, by mogła czegoś doświadczyć.
Góra: „Pamiętaj całe twoje działanie duchowe jest antydziałaniem, nie
robisz nic, działasz z prawa”.
Nie robisz, a jest, mówisz tylko, o co chodzi i samo się staje. Duch oddziałuje na
kryształki życia. Decyduje pierwsza i druga siła duchowa. Jest, ale nie jest, bo jak
zechciałeś żeby coś było to jest, bo skoro zechciałeś, żeby było, tzn., że to było i
wymusiło na tobie powołanie siebie samego (to łapiesz po uruchomieniu cząstki
czystej świadomości).
Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

139

- Działanie energetyczne wywołane uruchomieniem woli nazwali antydziałaniem.
Jak masz wolę, to też uruchamiasz Antydziałanie, bo stajesz się jednym, wielkim
energetyczno–duchowym programatorem. Jak wiesz, kim jesteś, co możesz to
naprawdę możesz, jak to już w tobie jest (a w nas jest). Musi być wola, radość i
trzeba kochać to wprowadzi w wyższe wibracje. Wola i stan szczęśliwości i niech się
stanie nowe.
Potrzeby (patrz Rusinowice 11/12.06.2011). Bóg stworzył potrzebę, to forma
istnienia. Człowiek może się pod nią podpiąć. Potrzeby umysłu nie są potrzebami
Duszy i Ducha. Jak Bóg stworzył człowieka, to chciał żeby człowiek doświadczał
różnych rzeczy. Przygotował jakąś formę ewolucji i na pewnych etapach pozwolił muto jest w DNA- korzystać z potrzeb. Potrzeby są czymś cudownym, dzięki czemu Bóg
żyje. Są inne potrzeby, które uruchomił system. Są też potrzeby, których nie
uruchomimy, istnieją poza nami.
Musimy wejść w zapisy potrzeb (Boga) i korzystać z nich. Potrzeba to stan umowny,
nie jest dobra ani zła. Tylko system wykorzysta je przeciwko człowiekowi. Podpiąć się
pod potrzebę szczęśliwości, pozwolić by zamanifestowała się u nas, a wtedy działanie
będzie mocne.
- Strumień Życia przepływa i wszystko się zapisuje z poziomu duchowego. Działamy
i obserwujemy, co potrafimy, nasz Chrystus.
- Antydziałanie jest najsilniejsze z możliwych działań.
- Komu zależy by nie było płaczu na ziemi, działa.
- Musimy to wszystko odczuć, zrozumieć. Pojmowanie to wejście w doświadczenia.
- Projektory - od 1,5 roku nasze skale, znaki zostały podpięte pod nasz projektor.
Najpierw był z naszego świata, teraz jest umieszczony poza Miastem Rzeczywistości,
w przestrzeni Boskiej. To, co stworzył Lenami, to jest dla nas jedyne Miasto
Rzeczywistości (Lenari to Stwórca), to jest lekko programowane z zewnątrz, Bóg
nasz, Bóg-Twórca uruchamia projektory i potrzeby. My możemy się pod nasze
projektory podpinać. Krzyż jest podpięty pod tamtą stronę i działa na nas
niekorzystnie (będzie przeprogramowany grudzień 2012), uzależniająco, bo to nie
nasz Bóg podpiął go pod Projektor, tylko siły przeciwne. Projektory religijne obniżają
wibracje w człowieku, duchowo się nie rozwija, nie odczuwa prawa duchowego, nie
ma włączonej duchowości, nie potrafi się w duchu obudzić. W niskich wibracjach
człowiek nie czuje przekrętów.
Zosia: – zawieszenie krzyży w szkołach obniżyło poziom nauki.
Blokowanie projektorów – wycinać ludzi włącznie z przestrzenią. Rozkładam ręce,
mam świadomość tego, że ludzie, ich energetyka i przestrzeń jest wycięta i jest poza
Miastem Rzeczywistości. Jak zobaczę tam – koniec (przestrzeń została zabezpieczona
przed działaniem projektorów. Nie można zablokować na poziomie energetycznym
np. dzwonów). Po wycięciu przestrzeni trzeba dodać ( sprawa indywidualna) – żyjesz
w Bogu, budzi się Strumień Życia i wszystko aktywnie istnieje w Bogu ( lub jesteś,
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jesteś, jesteś w Bogu). Wiesz, że tam wstawiłeś i nic nie ruszy stamtąd. Poczuj, że na
maxa w sobie oddałeś Bogu ( każdy po swojemu).
- Węzeł energetyczny chroni tylko przed kodowaniem. Jak przyjdzie człowiek zły,
jego przeleje się przez nasze.
- Kto nie pracuje, od tego moc odejdzie.
Na własne szczęście też musimy zapracować. Zaczyna się życie dla siebie i dla
innych, ale to wymaga naszej pracy. Chcemy, to najważniejsze i musi się udać, bo do
tańca zaprosiliśmy Ojca i On powoli wszystkiego nauczy, jest czas na wszystko. Jest
coraz lepiej, choć nie jest się jeszcze doskonałym. Musimy opanować metodę
uzdrawiania, komunikowania się z ludźmi. Resztę załatwi moc. Nadszedł czas na
zmiany. Trzeba zamknąć duszę…?, czyli obszar fizyczności, uruchamiać wolę.
Modlitwa :
wchodzimy w energie, jest zagęszczenie cząsteczek DŚw., jesteśmy w ODŚw.
Schodzi część energii Kanału Zbawiciela, poniżej krtani.
- W Orinach zapisują oddziaływanie korzystnych dla nas gwiazd, czyli wibracji spoza
ziemi. To zagęszczenie wpisane jest w Orin, będzie stale zasilane.
To, co dobre z gwiazd promieniuje w nas, poprzez Orin.
- Jak wyciągamy ręce to Światłość (DŚw.) będzie między nimi, umieszczamy tam
człowieka, uruchamiamy prawo do bycia w DŚw., nad człowiekiem kopuła, klosz,
Miasto Rzeczywistości dla tych osób.
- w tej chwili w działaniu widzimy człowieka z jego rodziną, przykrywamy ich
świetlistą kopułą, która jest w ODŚw i przynależna tylko Jemu i Jego własnemu
Duchowi. Wiemy, że umieszczony tam człowiek odnajduje Boga. Oddajemy tego
człowieka opiece Matki Boskiej (całą rodzinę dać pod kopułę). Wszystko jest w Matce
Boskiej, dlatego tam jest miłość i troska.
Jest niby niższy poziom, ale wyższe poziomy od Boga-Ojca i Pra-Ojca po Boga,
wszystko to skupia się w działaniu i obserwowaniu w obecnościach w ODŚw. Teraz
DŚw. czyli Matka Boża weszła do gry, otacza opieką tych, których Jej oddajemy,
przykrywa swoją suknią, którą widzimy jako klosz. Tam ma być szczęście, radość,
Bóg, Ojciec pozwolili na to. Są uzdrawiani, są ratowani, wszystko, co najlepsze jest
dla nich i tylko ta Siła może przy nich zostać.
- Pojawiło się delikatne drżenie, to ruch podstawowy, który zaczyna przenikać
kryształki życia. Pobrzmiewa w nas i w tych, których uzdrawiamy. A wszystko to
spaja jedno nasze światło, które chcemy by się odrodziło, a światło jest w DŚw.
Wracamy do Domu dzięki Ojcu i Praojcu, dzięki Bogu mogliśmy znów trafić do
naszego świata duchowo – energet. Zwiększyło się nasze bezpieczeństwo.
–Koniec modlitwy -
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Teraz cały czas jesteśmy w przestrzeniach energetyczno–duchowych. To, co
podziałało to połączyło pasma Ducha Całości z Bogiem w strukturze poziomu
stawania się. Stajemy się cali i musimy odczuć wszystko przy otwartych oczach.
- Energia Przeciwna nie wleje się w nas. Rośnie w nas udział świadomości.
Zostało wzmocnione czucie. Będą spływać informacje, musimy czuć, odbierać
sygnały, które do nas płyną. To, co się teraz stało, sprawiło, że możemy czuć nie
czując. Jesteśmy teraz bezpieczniejsi, nie będzie w nas wchodziło to, co by nam
zaszkodziło. Wzmacniamy się. Wzrosło zagęszczenie (70 % w stosunku do
Świeradowa).
- Wzrosła wiara, samorealizacja i spełnianie się (u każdego różnie)
Średnio ze 100 % zagrożeń energetycznych spadnie do 10 % tylko pamiętać, że DŚ
wypełnił ( wzrosło zagęszczenie), dzięki temu wibracja się nie obniża, inna jakość
panowania nad emocjami, nad myśleniem przekłada się na udział świadomości.
Umysł fizyczny pada, czysty się włącza. Wszystko to jest jakby nie nasze życzenie, bo
chcemy uczciwie pracować na nasz mały sukces – uzdrawiać, działać by moc
uruchomiła potrzebny do tego element.
Teraz uzdrawianie (z modlitwy):
- Wyciągamy ręce, rozkładamy, umieszczamy tam człowieka z jego
rodziną, przykrywamy świetlistą kopułą i oddajemy Matce Boskiej.

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

uszkadzają

myślenie.

Inteligencja

IQ

to

tylko

My staczamy cały czas walkę z samym sobą, by zapisać na nowo program, na
siłę coś w sobie wykształcić. Na siłę zapisać matrycę – od pokochania siebie do … .
Wtedy jesteśmy tacy mocni, że możemy utrzymać albo budować nowy świat
energetyczny po to, by inni mogli to robić łatwiej, przygotować dla nich podkład.
Spada na nas wysiłek, którego następne pokolenia nie będą musiały
podejmować, a my musimy, bo po to tu przyszliśmy.
- Świadomie podpinać się pod potrzeby, świadomie programować matrycę, wtedy
wchodzi czysty umysł. My ciągle jeszcze walczymy ze sobą, bo podlegamy
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programom ( podłączenie pod stare programy). Księga Wolności to też program,
ale mamy dać mu pierwszeństwo i o tym pamiętać. Stwarzać własne programy.
Sprawdzać:
ile % z tego, co masz, w czym tkwisz to życzenie twojego Ducha.
- Ducha Św. nie można zaprogramować, bo nie jest energetyczny. Programuje się
tylko z poziomu duszy, umysł programuje myślenie (umysł jest energetyczny). Na
poziomie ducha też musimy ponieść wysiłek, by „nowe” zapisać. Jestem dzieckiem
Boga – na to się samemu zaprogramować. Jak dbamy o światło w naszej kuli to
możemy być panami własnych energii. Komora Odrodzenia jest przerabianiem tego,
czym się jest. Myśleć o Bogu w sobie. Odrodzenie to najważniejszy etap.
- Ojciec, Praojciec to najważniejsza Postać Miasta Rzeczywistości - to my sami.
Pytając Ojca, pytamy siebie samych. Bóg-Twórca jest zejściem Boga z tamtej strony.
DŚw. wszystko przenika.
Możemy stwarzać to, co stworzył Bóg, przemieniać, dawać zdrowie, czyścić, być
odrodzicielem, czyli uzdrowicielem, na tym poziomie, zmieniać. Wprowadzać swoje
programy, utrzymanie ich to postanowienie i koncentracja, dać się prowadzić Sile
Wyższej, (dać się prowadzić Mocy, skupiać się na tym, co chcemy, ale bez
szczegółów).
- Promieniując na ludzi powoli ich zmieniamy.
Projektory w domach możemy wyłączyć ( tylko na czyjeś życzenie). Z programami w
nas musimy uporać się sami.
Sprawdzać:
w ilu % to, co chcemy jest czyste,
pytać Górę i zaufać temu. Gdy są wątpliwości to spotykać się i sprawdzać. Pracować
wspólnie w grupach, pomagać sobie. Rozświetlać ludzi.
- Programami są też choroby, 70% tego, co działa na człowieka na poziomie
fizycznym. Choroba, choć jest energetyczna, potrafi silnie fizycznie działać, działa też
w przestrzeni DNA.
- Ze snu innych nie wyjdzie się bez pomocy Boga. Dlatego na siłę utrzymać
energetykę, by to pokonać. Oprogramować się i skasować sny innych. Pytamy
najwyższej naszej cząstki, co robić i dostosować się.
Choroba to upadek fizyczny komórki, jest z zewnątrz. To programy, których się nie
skasuje ( potrzeba degradacji ciała fizycznego).
„Choroby są stanami wewnętrznej katalepsji, przez co świadomość komórkowa
zamiera tracąc z wolna wpływ na samą siebie (komórka ma świadomość, organ
duszę, w Bogu są doświadczenia wszystkich ludzi, jak korzystamy z Mocy Boskiej to
wynika z doświadczeń wszystkich, uruchamia to coś, co ktoś już zrobił), podlega
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coraz silniejszym wpływom biologicznym sąsiednich pól, które zaczynają się nią
żywić, widząc w tym szansę na swój wzrost, przetrwanie. Komórki są niczym rośliny
w ogródku, które w dążeniu do zwiększenia w sobie energii życia, niczym dostępu
światła, stosują różne metody w walce z konkurencją. Są też grupy komórek
współpracujące ze sobą, nie koniecznie tworzące jednorodne organy, które
odczuwają na poziomie swojej świadomości nieodpartą i niczym nieuzasadnioną
potrzebę współpracy. Gdy jedna ze stron takiego symbiotycznego układu pada lub
się chwieje, zaburza to pracę całej koalicji komórek.
Mówimy o tym, dlatego, byście zrozumieli jak niewiele trzeba, by z braku dostępu
do słońca (u nas ludzi do świetlnych wibracji), padły nie tylko pojedyncze komórki
czy systemy, ale i całe organy.
Przypominamy, że zależne to jest od 5 czynników :
1- od światła
2- wibracji w człowieku
3- światła, czyli wibracji w polach poza człowiekiem, które nań oddziałują
4- siły błon komórkowych absorbujących światło, od umiejętności absorpcji
tego światła przez wewnętrzne komórki
5- DNA, programu, który zawiera w sobie ową umiejętność absorpcji światła,
przy czym bardzo ważną rzeczą jest otwieranie się na światło z samego jądra
komórki, dzięki czemu DŚw. jest w stanie ją rozświetlić
Sprawdzajcie te parametry (1..5) a pojmiecie mechanizm i to potraficie
zdziałać przy uzdrawianiu. Sama usilna, biodynamiczna odbudowa komórki jest
sama w sobie cudem, mechaniczną regeneracją, którą z powodzeniem stosuje
konwencjonalna medycyna, ale nie tylko ona decyduje o sprawności komórki do
absorpcji duchowego światła (jeśli dobrze uruchomimy proces, komórka ze
światła syntetyzuje potrzebne składniki).
Oczywiście dostarczenie w nadmiarze do komórki substancji, których jest
pozbawiona, automatycznie podnosi jej biologiczną sprawność, ale owa absorpcja
może nie wystarczyć do ponownego uruchamiania w niej tych umiejętności.
Wówczas stan upadku komórki się przedłuża.
Wszystko to o czym mówimy jest zależne od wibracji, w których komórka
pozostaje, przez co znajduje się w niej mniej lub więcej światła czyli energii
komórkowej. Przy czym należy pamiętać, że każda komórka jak i człowiek ma
swój indywidualny kod duchowy. Powtórzenie jego znajduje się w macierzy (
ściągać wzorce).
Tak zwane uszkodzenia fizyczne są spowodowane często przez choroby.
Choroby są czymś w rodzaju programu powodującego upadek komórek. Choroba
sama ściąga agresora i tworzy całe tło doprowadzające do fizycznego i
energetycznego upadku komórki poprzez zamknięcie jej w niskich wibracjach
(sprawdzać, z jakiego poziomu przestrzeni pochodzi).
Działa to jak palenisko, o słabym, zaprogramowanym spalaniu, do którego
należy dostarczyć paliwa o określonej wartości kalorycznej. Tak zmniejszenie jak i
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zwiększenie owej kaloryczności powoduje uszkodzenie paleniska bądź jego
niepoprawne działanie rzutujące na wibracje komórek sąsiednich. Tak niska
wartość wibracji jak i jej nadmiar poprzez oziębienie czy rozgrzanie upośledza
funkcję komórki czyniąc ją z wolna niebezpieczną dla sąsiednich stref o tej samej
czy podobnej wibracji.
Choroby są stałym programem tego świata. Część z nich pochodzi stąd, część
stale promieniuje z innych poziomów, poziomów nawet spoza Miasta
Rzeczywistości, niektóre są implantami w DNA. Cześć owych stanów przenoszą
sami ludzie zarażając nimi innych, część sama potrafi się zreplikować z
fragmentów oderwanych z pasujących programów (choroby cywilizacyjne).
Choroby są niebezpieczne, bo są samoreplikujące się i samorozwijające się, a
ich zadaniem jest wyłącznie rozwibrowywanie lub zlepianie energii w komórkach,
co upośledza sprawne działanie, a także zamyka możliwość samoregeneracji
poprzez odcięcie od wewnętrznego światła. Jezus uruchamiał to światło na stałe
oddając pod opiekę Ducha Świętego oraz zmieniał kody w komórce na
dopasowane do energetycznego środowiska człowieka, dzięki czemu zmienne
pola wibracyjne nie pustoszyły pól programowych w komórce.
Wy możecie zsynchronizować programy regeneracyjne komórki tak, by niskie
czy zawyżone wibracje zewnętrzne były jej miarą stałą zasilania (można
uruchomić coś, co cały czas będzie zasilało człowieka. Wystarczy oddać je
Ojcu lub Bogu bez oceny uzdrawianego, prosić o jego fizyczne i duchowe
odrodzenie, przez co dusza zacznie funkcjonować w korzystniejszych warunkach.
Wielu z takich ludzi, pamiętnych przykrych doświadczeń zechce wówczas zmienić
się na dobre (nie oceniać, działać).
Pamiętajcie, więc by nie tylko usprawniać komórki udrażniając wejście w
światło duchowe, ale i by kasować programy, projektory siejące choroby,
które są główna przyczyna upadku komórek, a w efekcie degradacją biologiczną i
fizyczna ludzkiej duszy i ducha.
Poprawnie programować zdrowie, samych siebie, robić to umiejętnie.
W przestrzeniach duchowych Moc sama robi, tu nie ma technik, ale trzeba cały
czas być w duchu obudzonym. Trzeba z wiarą wejść w pewność działania, ćwiczyć
„ muskulaturę” energetyczną.
Interwały czasowe – mówią o tym, że jesteśmy parę razy dziennie wyłączani i
o tym nie wiemy (sekundy). W tym czasie coś innego się włącza i coś robi. Ten
czas może być wykorzystany np.: ataku na drugiego człowieka, położymy gdzieś
przedmioty i szukamy, my to robimy a nie pamiętamy o tym (zwierzęta się przed
tym bronią). Interwały czasowe są przejściami między rzeczywistością, a
teraźniejszością (teraz - to ta chwila, rzeczywistość to całość, a tam czas nie
istnieje, tam jest zapisane wszystko, co się wydarzyło i co ma się wydarzyć. Nie
są blokowane, ale też nic, co by się działo, nie potrafi z nich skorzystać. Nawet
Bóg w nich nie istnieje, choć są stworzone pod Jego bokiem, wg. Jego założeń.
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Interwały czasowe są kluczem do wolności, do raju i nadziei, do
zmartwychwstania. Dopóki w te tunele żywy człowiek nie wejdzie, dopóty nic na
tej ziemi się nie zmieni. Jezus stanął w interwałach, daleko sięgnął za kurtynę do
rekwizytorni i wyciągnął stamtąd, co chciał, ale to za mało by zmienić świat, by
obudzić świadomość, by rozpromieniła się blaskiem. To właśnie tu znajduje się
klucz do opanowania tego świata, bowiem każdy, kto tu wejdzie ma takie samo
prawo. To prawo powstało, gdy Bóg śnił w swoim śnie (siły ciemności
wykorzystują interwały i mieszają w ścieżkach losu).
Pasja życia – namiętność, miłość, spełnianie, a wiec mieć pasję. Bez pasji nie
ma życia tylko jego udawanie. To stan, do którego można wejść poprzez radość,
odczuwanie jedności z człowiekiem człowiekiem ze światem (obojętnie, jak, ale w
PWW), chodzi o cała egzystencję. Pasja życia, pasja zmian, bez tego nie
uchwycisz potęgi. Musisz w szczęściu doświadczania czuć tę potrzebę, inaczej ona
i jej mechanizm nie działa, więc i cię nie wspiera (szczęście doświadczenia –
jesteś w doświadczeniu poprzez uruchamianie stanu szczęścia, jesteś w tej
wibracji i uruchamiasz doświadczenie. Którym jest twoja egzystencja). To nie jest
wola tylko zamiłowanie do działań (życie jest celem, który cię unosi). To jedna ze
strun w harfie Bogów (jest tam dużo strun – miłość, jedność, zrozumienie,
pojmowanie, odstępstwo od norm, pasożytnictwo, mała destrukcja, uścisk ręki z
Istotą Wyższą zawartej w Istocie niższej, zatracenie się w sobie).
By odczuć inne swe człony, zatracenie się w drugim człowieku, by odczuć
skamieniały mrok nieskończoności, dzięki czemu można ją rozkruszyć i więcej nie
zwracać na nią uwagi, to wszystko to, co jest, jest ważne, znajduje się tu pod
tobą w deskach, w lustrze przeznaczenia. To teraz, to wszystko, co masz i
zechcesz utrzymać (jak jest pasja to jest tylko teraz), przyszłość sama się
realizuje, bo moc tam działa. Więc przyjrzyj się czy twoje „teraz” jest tym, czym
ma być i później. Jeśli twoje „teraz” jest później, nie trać czasu na stacje
przesiadkowe.
Pokrewieństwo ludzkie ma 4 poziomy – sprawdzać w %:
1. Pokrewieństwo ludzkie – poziom ludzki, chodzi o DNA, badać z ludźmi, z
którymi jesteśmy związani, sprawdzać w ilu % pokrewieństwo fizyczne,
energetyczne, duchowe. Od 30% jest mocne, stała wartość, gdy rośnie
albo człowieka niszczy albo go wzbogaca (nie mylić z namiętnością).
2. Zgodność – jest egzystencjonalna tu i teraz, nie mówi o całości człowieka.
Jak się zaczynamy w sobie budzić, zmieniać, zgodność egzystencjalna może
runąć.
Pokrewieństwo egzystencji – to
sprawdzamy ją na skali miłości – 8 pkt

współistnienie,

zgodność

życiowa,

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

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

Skala ze słoniem.

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

Skala z papieżem

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

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

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

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

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

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

„Nie jest człowiekiem ten, kto zapomina o cierpieniu innych,
Kto przysparza cierpienia innym bądź ich znieprawia (oddziela od Ojca).
Kim więc jesteś, skoro wciąż pozwalasz,
By świat tonął w bólu ludzkiej nienawiści? Kim jesteś,
Skoro wciąż nie ma w tobie czystości w myśli, w słowie
I czynie?... Bóg nazywa takich ludzi sługami Szatana, armią
Ciemności, co obsadza kościelne ławy, by sycąc się iluzją
Swojej duchowej wyższości – wciąż żywić pogardę dla tych,
Co szukają Boga w sobie (poza moralnym i kościelnym zwodzeniem).
A może sądzisz, że inni mogą Cię wyręczyć w czynieniu dobra….
Nie mogą….”
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- Czy każesz dziecku rywalizować w szkole?
- Czy zabijasz je w każdym spojrzeniu nie widząc w nim Boga?
- Czy udajesz przed sobą i innymi, że nie popełniasz błędów wobec Praw Boskich?
Nie?....
To, czemu jeszcze nie wziąłeś narzędzi i nie wybudowałeś Kowalskiemu DOMU?
SKALA ZE SŁONIEM
Nasza pewność jest z poziomu duchowego. Początek nowego życia zaczyna się od
zgromadzenia wiedzy (poznania) dopiero potem mogę wchodzić w doświadczenie.
Interpretacja jest tylko w Duszy - z poziomu umysłu, bo Duch wie.
Trzeba pojąc rzeczywistość
Śmiałość – to zrozumienie, że nic nie może przeszkodzić w działaniu, jeśli
interpretacja będzie właściwa – czyli zrozumienie „jak”. Musimy odnaleźć w sobie
stan, że jak chcę to mogę. Jak założę, że mi się nie uda – nie będę szukał informacji
na ten temat. Budujemy się w Czarnym Lesie. Człowiek często zabija Śmiałość.
Odwaga – świadomość jedności z Bogiem – ja jestem mocny!
Pewność – połączenie śmiałości z odwagą
- Człowiek musi doświadczać w przestrzeniach duchowych: miłości i wolności. Bez
radości nie osiągnie wolności. W wolności jest poziom, gdzie wszystko już jest,
istnieje. Wszystkiego musimy nauczyć się doświadczać i wtedy zaczyna się obszar
spełniania się.
- Darem jest wybaczanie innym (i sobie)
„Wybaczaj, bo to, że ktoś źle czyni, wynika także ze słabości tych,
co na takie czyny zezwolili. Ty proś, by ktoś był zdrowy i lepszy
bez względu na cień przeszłości, której nie należy poddawać ocenom.
Módl się, by nikogo nie oceniać, nie klasyfikować, bo wtedy
Odczytujesz nie człowieka, ale iluzję o nim. Ty masz ratować
Człowieka. Wówczas iluzja o nim i jego przeszłości w jego
i w oczach innych zacznie topnieć w wodach wspólnej miłości,
do której w Prawie Wolnego Wyboru dostęp ma każdy.
Pokaż, ze jesteś wielki, że jesteś Bogiem, pozwalającym innym
wzrosnąć ponad siebie.
Wielu weszło na drogę odrodzenia się poprzez łaskę i miłosierdzie,
a to właśnie one są podstawą Twojej siły, Dawaj ile możesz
i módl się by to WZIĘLI…
Modlić się, by inni chcieli z nami być, by nie zamykać sobie drogi do Boga.
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- POKORA – to prosić Boga o dar wybaczania innym, myć im nogi.
- Od dwu tygodni mamy tylko własne pasma, to, co nazywamy utwardzeniem. Jest to
autentyczny poziom mocy, który w nas jest, bez iluzji.
Sprawdzać:
- zaradność życiową na poziomie fizycznym …..%
- zaradność na poziomie energetycznym ……%
- zaradność na poziomie duchowym …….%
- otwarcie serca podczas działań …..%
- otwarcie serca na co dzień …..%
- relacje z drugim człowiekiem
- życie emocjami w …..%
Co przenosi te wody strumienia przez serce?:
Są trzy elementy mówiące o sile człowieka:
- 12 promień:
10% mocy } jak te elementy są otwarte pojawia się
- serce
30% mocy } Światłość energet. Która bije w człowieka
- światło
70%
i to dopiero jest 100%
Są dwa sposoby, stany energetyczne, by to na stałe wzbudzić:
- radość: jest w 90% energetyczna i w 10% duchowa
- miłość: jest w 10% energetyczna i w 90% duchowa
Przerobić też lekcje z emocjami – bo to jest grób.
System nakazowy zabija w nas radość. Wchodzić w Świątyni Serca do Jeziora
Radości.
RADOŚĆ decyduje o całości naszej istoty o mocy, o przepustowości stajemy się
Stwórcą we własnej przestrzeni. Podnosi wszystkie parametry, podnosi wibracje.
Świat jest tak skonstruowany, że zabija radość, a ty masz być w rzeźni zwierzątkiem
do obróbki.
Radość z poziomu fizycznego jest blokowana przez np. wrzuty, nacieki (chore stawy).
Nauczyć się radości. Radość to jest Duch Święty - strawa dla Chrystusa. Pozwala
panować nad przestrzenią. Niszczy negatywne emocje. Radość to energia, którą się
czuje!
Czy przeszłość istnieje? – Nie istnieje! – ale istnieje jako odczucia energetyczne.
Nauczyć się wchodzić w mozaikę radości: jak tylko poziom radości spada, trzeba
znowu wejść w ten stan.
Człowiek słaby fizycznie jest słaby energetycznie. Na poziomie energetycznym jak nie
ma radości – jesteśmy Zombie, podobnie w świecie fizycznym, gdy nie zjemy i
słabniemy stajemy się nerwowi.
W stanie radości działa świadomość i czysta świadomość. To, co robiliśmy w życiu
jest w nas i odżywa, gdy wchodzimy w przeszłość odtwarzamy tamte stany
energetyczne i zło wygrywa. Tylko radość pozwala nam się z tego wyzwolić: kto Ci
karze myśleć o swoim partnerze – to jest tylko jedno z dzieci Bożych.
Bez radości nie ma fali nośnej dla Ducha. Ciągła walka o światło i falę nośną w nas.
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Światło jest radością w 100%, a radość jest w 100% światłem. Szara Strefa tłumi –
zabija radość. W radości żyjemy tylko sobą i cudem, który jest w drugim człowieku.
- Są dwie ukryte skale – GNOJENIE i Wyrafinowane Zagubienie się w Sobie.
- Grzechy główne sprawdzać na skali 4-ro stopniowej
- Nie można ukrywać siebie przed sobą, bo wtedy żyjemy w iluzji
GNOJENIE – ukryta nienawiść do drugiego człowieka, ukryty mechanizm szkodzenia
komuś, niszczenie go (ukierunkowane na kogoś – niechcący oblewam kawą)
UKRYTA KOMORA – wspólna ze skalą gnojenia – mówi o tym, że unikamy
odpowiedzialności za mnóstwo rzeczy. To specyficzny mechanizm – jesteśmy leniwi,
nie kochamy ludzi, nie pomagamy im. Przywary, które oddziałują na naszą
egzystencję, w której rzekomo nie umiemy się odnaleźć. Ona mówi, wprost jacy
jesteśmy. To prawda o nas samych. To jest fałszywe odniesienie do naszych
grzechów głównych Tak jak mamy fałszywą energetykę, tak mamy fałszywe
odniesienie do naszych grzechów głównych i innych, ale sami przed sobą będziemy
to tłumaczyć(nie idzie do pracy, bo za mało płacą). W rzeczywistości działa Ukryta
Komora – lenistwo, pasożytnictwo, brak odpowiedzialności, bo ukrywamy siebie i
swój prawdziwy obraz i usprawiedliwiamy się przed wszystkimi. Usprawiedliwiamy
się, że świat jest zły, a my jesteśmy uczciwi.
U nas liczy się cel, a nie to czy masz wykształcenie czy nie – pracujemy nawet za 5 zł
byle nie obciążać innych - i na to mamy pracować, to jest uczciwe. Ukryta komora –
ukrywam prawdę o samym sobie, udaję, że jest inaczej. Zwrócić uwagę na swój
prawdziwy obraz i nie usprawiedliwiać się przed sobą. A przecież my stanowimy o
wszystkim – nie oglądamy się na dzieci, na rodziców, na małżonka, tylko sami na
siebie pracujemy.
Sprawdzać, jakie elementy tę Ukrytą Komorę stanowią (grzechy główne)
- pycha
- chciwość
- zazdrość
- nieumiarkowanie w …
- nieczystość
- gniew
- lenistwo
Szukać, które elementy w nas, stanowią Ukrytą Komorę:
- od 0-10% wynika z życiowych trudności (można tak przyjąć)
- 11- 30% człowiek zachowuje jeszcze wewnętrzną równowagę
- po przekroczeniu 30% zaczyna się zło – te cechy są już w człowieku zawarte
- po przekroczeniu 70% całkowite wewnętrzne znieprawienie,
Ukrywając prawdę o sobie jest mechanizmem podporządkowywania sobie drugiego
człowieka. W środku jest dominujące w nas prawo PTP – włączające się w chwilach
prawdy, kryzysu.
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My musimy pracować! Musimy być pracowici, a nie oszukiwać siebie i innych, (że np.
szukamy pracy). Należy pracować nad sobą, nad radością, nad przepracowaniem
sytuacji kryzysowych. W radości ciągle utrzymujemy wysokie parametry oraz Jaźń i
Świadomość. To, co osiągniemy duchowo jest wartością stała, a zmiana to jest
ustawienie wszystkich struktur pod kątem budowy nowego.
Czy odczuwasz radość, gdy twój partner zalicza, z kim innym ostatni rząd
w kinie?
Będziesz cudowny/cudowna, gdy wykonasz robotę nad sobą. Duch Ludzki to
potęga, ale trzeba zawierzyć sobie i Bogu, że jak się pokocha drugiego człowieka - to
będzie objawieniem.
Trzeba popracować nad związkiem, aby oboje to samo zaliczali. Szukać takich
samych osób. Rodzin się nie porzuca, trzeba poczekać, aż my zaczniemy właściwie
promieniować, by ich zmieniać. Musimy być prawdziwi i w strumieniu promieniować
na drugiego człowieka. Skale służą budowie ludzkiego serca:, aby obudzić, się jako
Człowiek – Rycerz Światłości, reszta zależy od mocy.
Jak nie masz szacunku do siebie – to jak możesz mieć szacunek dla innych.
Radość i Pogoda Ducha w sobie to jest młyńskie koło napędowe – wszystko
się w nas porządkuje (Skala Zlepiania i Rozchwiania). Radość, gdy będzie naszym
atrybutem, powoduje, iż stajemy się inni. Cieszymy się obecnością.
Podstawowa energetyka działa na powierzchni. Wiążemy się emocjami z dana
przestrzenią: dom, miasto, praca. Poza ta przestrzenią nie pochłania nas to, bo nasza
uwaga i obecność jest poza tym. Gdy utrzymamy stały poziom na (8) cały układ
energetyczny np. jakiegoś miasta przestanie na nas działać.
Nie uciekniemy od samych siebie, trzeba pracować nad sobą, a nie uciekać od
sytuacji, które na nas negatywnie oddziaływają.
Radość nie musi być pokazywana, ma być wewnętrzna w nas. Nie chodzi o
zewnętrzne okazywanie, aby inni widzieli, że jest się radosnym – to musi być
wewnętrzne. Przerobić sposób utrzymywania radości. Nauczyć się funkcjonowania w
radości i być w niej w swojej przestrzeni życiowej – i wtedy zaczynają się zmiany.
Odrzucić umysł i zrezygnować z tego, co ukryliśmy przed sobą.
Gdy jesteśmy pomocą dla innych – to właściwie my otrzymujemy pomoc, bo
to jest nasza druga cząstka. Wprowadzać nasze Prawo.
Praenergia jest czymś nieusuwalnym i zostaje po naszym działaniu –
najwyższa forma energii. 4 osoby otarły się o Praenergię dzisiaj.
Od kilku dni przestało działać pasmo nałożenia, zmieniły się odczyty nas
(samych siebie). Odeszły pasma i moc też.
Sprawdzić swoją moc – po odejściu pasm wspomagających
Trzeba do końca być tym, kto nad sobą pracuje – Rycerz ginie jako Rycerz, a
nie jako tchórz. Lęk, strach nie istnieje.
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Wchodzić w Aleję Zwycięstw.
Po odejściu pasm (np.wcześniej mogliśmy wchodzić do poziomu 12)
sprawdzić, do jakiego teraz sami jesteśmy w stanie wchodzić w przestrzenie
duchowe. Gdy jesteśmy w dwie lub więcej osób można łatwiej wejść do 12 i jest
pełne wejście w świat duchowy.
Gdy dwie osoby podobne się spotykają jest dobrze.
Sprawdzanie naszych działań uzdrawiających:
Działam ……- z jakiego poziomu (duchowo)
Na jakim poziomie pozostanie działanie
Działam na ciało fizyczne …….. – z jakiego poziomu
Na jakim poziomie to zostanie (1…12)
Jaka skuteczność pozostanie po działaniu …..%
Patrzeć tylko na to, co wahadełko pokazuje, a dopiero później interpretować.
Ktoś, kto ma silne ciało fizyczne i energetykę też potrafi uruchomić silne działanie
energetyczne.
Przywołując Boga przy działaniu, zwiększamy jego skuteczność.
Działając sami w domu i przywołując Boga (spoza Miasta Rzeczywistości)
skuteczność tego działania (fizycznego) będzie takie samo, ale pod warunkiem, że
jesteśmy w kanale – bo nie możemy połączyć się z Bogiem. Przy działaniu grupowym
(min 2 osoby) działanie jest wyższe – łączymy się przez pasma innych.
Jak ktoś z nas podniesie poziom duchowy, można poprzez jego kanał zadziałać (np.
poprzez Zbyszka, albo kanał zejściowy PBZ w ORINIE). Korzystać z naszej wspólnej
mocy całości i podłączać się pod te pasma.
Wszystkie dary w Wieczerniku stoją i czekają na nas, zależy czy wejdziemy i to
weźmiemy. Chwytasz medalion i „JEST” i działasz – to są pasma wszystkich –
również tych, których uzdrawiamy. Mamy też działać na początek tego, co było i co
doprowadziło do choroby, (czyli od przejęcia macierzy, piramidy i gdy ciemność
przekroczyła progi tego świata).
Odczuj Moc całości i działaj!
Sprawdzaj : procentowe zejście nas w Duchu.
- Jak się kiedyś skończy ziewnie (podnoszenie wibracji) – to znaczy, że się w pełni w
sobie obudziliśmy.
Podpowiadać obrazem Bogu, co chcemy zrobić – a On wie jak to zrobić.
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Przemiana jest zawsze fizyczna, energetyczna, duchowa, dopiero potem zaczyna się
budowa. Jak skończy się budowa to jest Posłany, posłany do roboty. Rozumiesz, że
jak staniesz się pracowity, odważny i stanie się to cząstką ciebie, staniesz się
Adeptem, a jak się to skończy możesz stać się Mistrzem, mistrzem samego siebie,
małym bogiem we własnej przestrzeni, bo stajesz się miłością.
Sprawdzać:
W ilu % chcę się zmieniać?
Duch to potęga i wiele robiliśmy już na innych Planetach. Trzeba zawierzyć sobie,
że to, co przepracuję, spowoduje, że będę lepszy, jak pokocham stanę się miłością.
Ma być świetlana rodzina, szukać takich samych osób.
Promieniując na rodzinę zmieniamy ich, ale musimy być prawdziwi (uważać na
Ukrytą Komorę).
- POGODA DUCHA to stan duchowy, w którym człowiek staje się łagodny,
beznapięciowy. Nie żyjemy drugim człowiekiem, tylko cieszymy się z jego obecności.
Radość to etap do Pogody Ducha. Nauczyć się funkcjonować w radości, ma być
w nas (nie na pokaz) wtedy zaczną się zmiany.
- Przy działaniach prosić Boga o wsparcie
Działanie:
Jesteś tu. Kanał się otwiera, Moc spływa, robimy.
Sprawdzać:
Czy pojawi się, choć 1% Pra-energii
- Budzimy się w sobie (dotykamy prawą ręką, ale nie jest to konieczne)
- Pozwalamy, by w naszej osobie obudził się nasz własny Duch na najwyższym
swoim poziomie.
- On mówi Jestem, zszedłem i w pełni obudziłem się do tego działania i powoli
wszystko się dzieje.
- Praenergia wprowadza zmiany w całej konstrukcji nowego.
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Warsztaty 10-11 września 2011 Rusinowice
- Doszliśmy do wyjścia poza Miasto Rzeczywistości  działania stąd są bardzo
mocne. Deszyfraż.
- Mamy wśród nas deszyfrażystów – to istoty zwodnicze, choć zwodniczość jest
ukryta (przychodzą z poziomu Ducha Całości, ale ciemnego) są hamulcem dla nas.
- Opieramy się na wzroku, na odczuciach energetycznych (w odbieraniu innych)
- Ma być włączona mądrość. Nasi budzą się w odwadze.
- Ukryte zło jest indukowane z zewnątrz, działa kropelkami na innych ludzi. Zło
tworzy stałe więzi, pomosty przez ludzi. Działają przez innych, by nie zostać
odkrytym. Mają cechę jednoczenia się z człowiekiem na poziomie Ducha Całości, to
forma zła. Programują umysły, blokują w zamkniętych programowo przestrzeniach,
ucinając na wiele pokoleń możliwość budzenia się. Kody idą z najwyższego poziomu.
- Księgę Cieni kasujemy, ale z poziomu Ducha Całości jeszcze nie. Mają czerwień
w pasmach serca. Nawet Krzyż Jezusowy nie niszczy ich – na poziomie duchowym,
bo on należy do PTP, piętnowanie się znakiem Szatana.
Skala krzyżowania Jezusa:
Zliczyć krople krwi, jakie spadają na ziemię (skala z kropelkami) by ich zdemaskować.
Na wiele pokoleń blokują wzrost duchowy drugiego człowieka – ich Duch pochodzi z
mroków Kaamlaru. Poznasz ich po czerwonych kroplach. Krzyż Jezusa obejmuje ich
swoim zasięgiem, ale nie potrafi ich zniszczyć.
CZERWONE KROPLE – mówią, co potrafią zrobić z wami
() - Zatrzymanie pracy duchowego serca – odcinają człowieka od ducha
(taki człowiek nie uruchomi świadomości)
() () - Zatrucie duchowego serca - aktywizacja programów moralnych
() () () - Zabicie duchowego serca - sterowanie naszym umysłem
() () () () - Otwarcie oczu ciemności – sługa ciemności Szatana – nie do
odratowania
CZARNE KROPLE - mówią na jakim poziomie są obudzeni w złu
() - Nasiąkanie duchowym złem – budzenie się w mądrości duchowego zła
() ()- Konanie duszy – powolna śmierć duszy, budzenie się ducha po tamtej stronie
() () () - Potęga zła w każdym wymiarze –
() () () () - Śmierć istoty ludzkiej – Szatan przyszedł i otworzył oczy
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- W tym roku budzą się ci, którzy już wytrwają do końca.
- Moc zła w Sługach Szatana jak i skutki ich aktywności w 2-gim człowieku
odczytamy z tych skal (z kroplami)
- Duch Całości jest po tej i po tamtej stronie.
- Poziom 13-tka trwała gwarantuje stałe podążanie zgodnie z wyborem.
- Pobożny ma w sobie Boży Ład.
- Niewiedza nie jest usprawiedliwieniem
- Od dziś tylko Chrystus, tylko przygoda duchowa. Albo tylko Chrystus przeze mnie
płynie, albo suplement. Wchodzimy w działania duchowe, tylko.
- Zobaczyć w sobie poziom wizji, wibracji, usłyszeć głos wewnętrzny naszego Ducha.
- Bez odruchu pierwotnego nie ma zmian. Kto kieruje się odruchem pierwotnym, nie
boi się zmian, to prowadzenie przez własnego Ducha Całości i Boga.
Sprawdzać:
W ilu % odruch pierwotny
- ŁAD BOŻY – to porządek w nas zawarty. Ład Boży nie istnieje, jest odruchem
pierwotnym. Tym pierwotnym odruchem było otwarcie oczu przez Boga, który
powiedział: trzeba się zacząć bawić – ale tę zabawę nazwał Tworzeniem.
A co Ty tworzysz:
- radość (to jest mało)
- wizja walki z czymś (to jest ubogie)
- odnajdywanie się w drugim człowieku - i tak odnajdujesz się w sobie samym
i na takim poziomie siebie reprezentujesz – bo nic więcej dostrzec w drugim
człowieku nie możesz. Im więcej w Tobie Boga i poprawności, tym więcej tego
samego jest w drugim człowieku. Bo w drugim człowieku jest lustro i odbicie
kogo?  BOGA !!!
Jeśli ty będziesz doskonały, te samą doskonałość – jak z nim będziesz,
odkryjesz w drugim człowieku. To wszystko, o czym tutaj mówimy, to są
fanaberie śniącego ciągle Ducha. czyli kiedy my jesteśmy tu fizycznie i
energetycznie obudzeni, nie mamy możliwości właściwego istnienia i bycia w
wyższych swoich obszarach. Dotychczas obudziliśmy się w pełni na poziomie
Ducha, – jeśli chodzi o Ojca i Praojca, to są tylko pasma, po których czasem
się podróżuje, ale to nie jest to. Wszystko, co jest duchowe i cudowne, jest
cały czas w ruchu i zmianie (zdjęcie orła nie jest już orłem – ruch zamarł, to
jest tylko obraz jego).
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Aby zabić Ducha ludzkiego, wystarczy go zniewolić stagnacją, wystarczy
mu wprowadzić program:
tzw. BEZPIECZEŃSTWO lub program
NIENARUSZALNOŚĆ RODZINY, wystarczy doprowadzić do tego, by nie chciał
zmian – i już masz zabitego DUCHA LUDZKIEGO.
Duch Ludzki jest ciągłą zmianą! Orzeł, non-stop jest w ruchu i leci – a
tyś go zabił robiąc mu zdjęcie. Po co robisz zdjęcia! My cały czas robimy
zdjęcia i oceniamy to, co jest – my oceniamy iluzję, oceniamy tylko fizyczność,
a ona nie mówi o tym, co jest. To, co jest najciekawsze to jest w środku tych
zwierząt, tych ludzi, których fotografujemy. To są cudowne sceny.
Wyobraź sobie, że jest gigantyczna siła wyższa wyglądająca jak meduza
i ona bawi się w życie. I ta gigantyczna meduza jest teraz jedna macką w
wiewiórce, drugą macką w drzewie, trzecią macka jest teraz w Tobie – właśnie
wtedy, gdy zobaczyłeś właśnie wiewiórkę. Ty zrobiłeś zdjęcie: tu i tu i nic nie
odnotowałeś – i nawet nie wiesz, że to ta gigantyczna siła skierowała Twoja
uwagę na postrzeganie wiewiórki i ta siła właśnie z poziomu duchowego jest
zadowolona z sytuacji, – bo odczuwa ruch czegoś, co napędza tych ileś tam
komórek fizycznych. Tam procesy pewne jakieś zaszły w tych komórkach
fizycznych, – bo strach. W Tobie zaszły jakieś procesy: „o! zwierzątko, mogę
cos złapać”. To coś, głęboko duchowego dzieje się poza poziomem fizycznym
wykorzystując ów ruch. Czyli oprócz ruchu energii, który postrzega jakieś
procesy biologiczne, jest całe to tło. Okazuje się, że ta wielka meduza , ten
Duch, w tym wszystkim, w tej całej zabawie na poziomie materii, że ta siła
odczuła znacznie więcej – zaburzenie ładu, albo nie. Tam nawet czuć jak
oddycha komórka, jak oddycha kryształ życia, jak to się wszystko porusza i
dlaczego.
A my przyzwyczajeni jesteśmy do obrazu i ciągle obrazem operujemy.
Większe widzenie jest kiedy zamkniemy oczy – ale zamknięcie oczu na świat
fizyczny, otwiera tez oczy po drugiej stronie, ale interpretacja i poziomy
energetyczne są niemal takie same jak przy otwartych oczach - niewiele się
zmienia. Ale spróbuj odczuć kosmiczne duchowe serce, spróbuj postrzec – ale
bez lęku – jaka meduza, jaka macka jest w Tobie i wykorzystuje wszystkie
twoje stany , nawet w tej chwili te przemyślenia. Ta macka jest w Tobie, ta
macka tą wielką dłonią trzyma w tej chwili twoje serce fizyczne i twoje serce
duchowe. Weź przyjrzyj się tej istocie, która teraz Tobą steruje, – ale to nie
jest widzenie okiem fizycznym. Spróbuj to odczuć tak jakbyś chciał, by ta
meduza chciała o sobie w Tobie przypomnieć. Spróbuj odczuć tego kogoś.
Zacznie ogarniać Cię lęk, niepewność, to będzie jakby faza wstępnego
opętania, bo nagle zaczniesz pojmować, że wypełnia Cię i potężniejsza jest od
Ciebie inna istota niż Ty, że jesteś futerałem – z całym swoim myśleniem i
świadomością, którymi steruje, kto inny. Nie bój się tego, bo przecież nic się
nie zmienia – to, co było to jest – tylko nie zdawałeś sobie z tego sprawy.
Staraj się to w ciszy odczuć- a przybliżysz się do prawdy o sobie…..
Cd. w modlitwie Rusinowice 10.09.2011
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Sprawdzać:
…% działania, w radości w 100% (przy kalectwie, przy raku – ŁB jest niski)
- Opętanie drugim człowiekiem (złym), jeśli się przed tym nie bronimy
- Oddzielić się od wibracji drugiego człowieka, bo to jak najedzenie się na śmietniku
(energetycznym).
- Zlikwidować program – „co ludzie powiedzą”
- Sprawdzać materializację
- Oddajemy uzdrawianego Bożemu Porządkowi, w Boży Ład.
- Mówić prawdę o odczuciach,
- Działanie zależy od naszego poziomu – wchodzić w 12-13, mówimy imię i leci
- Dotykasz i jest Ład Boży, wchodzą też mikroelementy.
- Radość – wybrać elementy, które kochamy
- LUSTRA PRZYRODY – odpowiadają tym, czym promieniuje człowiek.
- Stworzyć mechanizm wewnętrznego światła, by utrzymać stan radości, wtedy
Chrystus płynie i jest radość.
- Świat Przyrody – Świat Mroku – Świat Przebudowy. Tam są lustra, dzięki temu
możemy wzrastać. Lusterka są programem wewnętrznym. Lustra Przyrody normalnie
nie działają. Uruchamia je człowiek.
- Sprawdzać poziom harmonii z przyrodą.
- We własnej przestrzeni wszystko ustawić
- Jasna Płaszczyzna to nie Białe Nawiedzenie.
- Można założyć węzły energetyczne na radość
- Stworzyć swoją kapsułę czasu, gdzie nie ma emocji
Sprawdzać:
W ilu % jest dopływ info i w ilu % to wykorzystuję
- Utrzymać wysoki stan świadomości, bo ciemni stwarzają zaprzeczenie. Stan
Zaprzeczenia jest forma tłumaczenia siebie – np. jestem zmęczona nie odmówię dziś
modlitwy.

176

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

Sprawdzać:
- kim mogę być, kim jeszcze mogę się obudzić
- Nie wracać do poprzednich rytualnych sposobów uzdrawiania.
- Wprowadzać w Ład Boży (uzdrawianych)
- Ustawić lusterka w Bożym Ładzie, powodują napełnianie światłem i radość.
- Iskierki w przestrzeni i lusterka w sobie – z poziomu Ładu Bożego wyrazić wolę, by
wszystkie lusterka ustawiły się odpowiednio i promieniowały radością.
„Niech przeze mnie promieniuje Ład Boży i na wszystko, z czym się stykam
promieniuje”
Można indywidualnie programować Oriny – np. wyrazić Wolę, by Orin kasował
wszystko, co niewłaściwe na poziomie fizycznym, energetycznym i duchowym.
Sprawdzać:
- w ilu %: mówi prawdę ta książka
manipuluje
czy powinienem ją przeczytać
- To, co nam przeszkadza (hałas, zakłócenia) ma pogłębić modlitwę, medytację.
- Z poziomu Ładu Bożego uruchomić radość w przestrzeni, ustawić lusterka.
CZERWIEŃ w pasmach przestrzeni serca – to są szpiedzy
ZIELEŃ – w pasmach przestrzeni serca to Nasi.
Pasm duszy jest 19-21. Połączyć pasma Duszy z Duchem
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Warsztaty 24-25 września 2011 Świeradów
- Kanał to pasma duchowe
- Do modlitw prowadzonych przez Zbyszka przychodzi zabezpieczenie od Boga-Ojca i
Pana Bożych Zastępów
- Nie wyrażam swoich opinii, bo mogą być mylne
- Sprawdzać w ilu % moje myślenie jest:

- fizyczne
- duszebne
- duchowe

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

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

- Nie wolno zabierać drugiemu człowiekowi jego doświadczeń: bólu, cierpienia.
- Pracować nad Mocą Energetyczną
Sprawdzać:
siebie na skali Dobra i Zła w skali całego życia
- Sprawdzać, z jakiego prawa dana osoba przyszła (skala poz. Duchowych u góry):

178

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

SŁUGA SZATANA – przychodzi do niszczenia innych ludzi, to jest uśpiony
dywersant, jego duch jest po tamtej stronie. Gdy taka osoba osiąga zjednoczenie w
trzonie duchowym – budzi się we własnym duchu (WŁASNYM!!!). Jątrzą, uderzają w
dziuple i ideę osobiście. Wykorzystują naszą wiedzę do własnych celów. Mają
wsparcie sił ciemności, mają moc i są chronieni przez ciemność i system.
DEGENERACI DUCHOWI – posiadają ducha ludzkiego, który powstał w PWW, ale
podczas swego życia poprzez swoje myśli, słowa i czyny wypełnił się tamtym prawem
i świadomie przeszli na ciemna stronę. Niszczyli ludzi na innych planetach, schodzą tu
by zdławić ruch. Są szanowani przez Ciemność i przez nich utrzymywani.
NIENARODZENI – nigdy nie byli zrodzeni w naszym prawie (PWW). Mogą otwierać
się duchowo, ale i tak obudzą się we własnym prawie (PTP). Duch jest w ciele, ale
nie ma duszy. Można ich traktować jak ludzi, – ale tak nie jest. Są nie do naprawienia
i nie do zmiany. Nienarodzeni jak się budzą – ich moc jest z tamtego prawa.
CZARNY MOTŁOCH – wszystko to, co próbuje poprzez PTP wykorzystać zło dla
własnych celów. Rodzą się, nagrzeszą.
ZAGUBIONA BRAĆ – chodzą na kursy, ale do końca życia nie zrozumieją, o co
chodzi. Żywią się słowem, ale wątpliwości ich zżerają. Nie mają chęci zrezygnowania
z własnego EGO i zaufania Bogu. Nie pracują nad sobą i żywią nienawiść do tych,
którym się udaje. Bywają gorsi od Sług Szatana, (gdy Ci nie są jeszcze obudzeni). Nie
zmienimy ich, dopiero ZEUS będzie mógł to zrobić.
LUDZIE MODYFIKOWANI – opętania, nacieki energetyczne, trzeba ich czyścić, ale
ich się nie zmieni. Dopiero ZEUS ma władzę nad Duchami i może to naprawić.
NORMALNI – człowiek prawdziwy
OBCA DUSZA, UFO – odczytać, jakim jest człowiekiem
- My otwieramy się w Duchu Całości (Ojca i Pra-Ojca poziom) tu możemy jakiś czas
poziom osiągnąć, ale Bóg Twórca, Stwórca, Arlonowie są poza naszymi
możliwościami.
- Z poziomu DC myślę o drugim człowieku, z poziomu Ojca to jest mój obowiązek.
- Świadomość – mądrość wynikająca z dojrzałości
OAZA – ezoteryczna sadzawka, zatrzymuje nas (kościół, Ezoteryka), nie idzie się
dalej (masaż, akupresura). Problem tkwi w tym, że one uruchamiają tylko naturalna
energetykę człowieka i ona sama może leczyć (to możemy sami robić dla siebie i
innych tego uczyć). To są mechanizmy zła, jedyną obroną jest demaskowanie
(kropelki krwi Jezusa)
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ODRUCH PIERWOTNY
.. jest to nieświadomy ruch wewnętrzny. Korzysta z niego każde dziecko. W
zależności od tego nas, jakim obszarze jest nasz duch – podpowiada nam, co mamy
zrobić. Otwarcie serca jest, ale ważne jest ile przez nie płynie (tzw. przepustowość)
Uruchomienie odruchu pierwotnego:
Wchodzę w okres dzieciaka (małego) – odczuć w pełni ten stan w modlitwie,
aby pójść w tym stanie załatwić swoje sprawy. Ja znikam, a sprawy idzie załatwić to
małe niedoświadczone dziecko. To nie są sprawy dla dorosłego – tylko my im
nadajemy taki status. To jest tzw. metoda „na dzieciaka”. Istnieje drugie tło,
które tym kieruje – nazywa się instynktem, odruchem pierwotnym. To jest nasza
największa moc, decyzyjność, – bo wówczas żyliśmy!!
Wejść w modlitwę na 12 poziomie głębi, uruchomić swój odruch pierwotny i załatwić
swoje sprawy w tym stanie.
Sprawdzić po modlitwie w ilu % załatwiłem swoje sprawy.
Dziecko jest w radości nieuświadomionej, wybiera bez dokonywania analizy.
Wchodzę w sytuacje i widzę ją jak gdyby od środka. Ma się zacząć aktywność – a nie
myślenie o tym.
Rozszerzeniem tego stanu dziecka jest tzw. metoda „na pijaka” – on jest w
podobnym stanie jak dziecko (chodzi o stan świadomości). W stanie stałego
(znanego) pijaka, załatw swoje sprawy.
W tych trybach uruchamiamy pomoc drugiego człowieka. Dzięki tej swobodzie
załatwimy więcej spraw. Nagle rozumiesz, że możesz, że korzystasz z pomocy innych
ludzi. Jest dużo łatwiej. Dzięki temu można więcej spraw załatwić. Między ludźmi
można żyć!!!
Metoda „na siłacza” (pozbycie się strachu) – włączyć elementy Boga tzw.
TRYB BOGA. Trzeba się odnaleźć w tym stanie jako istota niezniszczalna !!! Idę jako
Bóg – ale musze to odczuć, bo to nie jest poziom siły, bo Bóg nie niszczy – on
wprowadza jedynie zmiany. On nie bije słabszych.
POŁĄCZENIA
Istota Ludzka jest nie tylko trójczłonowa, ale również dwudzielna (dobro/zło).
Gdy zaczynamy się budzić w swoim duchu, może okazać się, że nasz Duch należy do
tamtej strony. Dopiero wstępny poziom energetyczno duchowy (utwardzona 13) daje
możliwość podążania w stronę Ducha.
Mamienie informacjami o prorokach i mistrzach jest zwodzeniem człowieka.
Podawanie tabletek przeciwbólowych cierpiącemu, który ma wbity gwóźdź w ramię –
nie jest naszym celem. Ważne jest, aby gdy dajemy pigułkę, druga ręka wyciągnęła
gwóźdź.
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Moc piramid, wpływ gwiazd na życie itd. – to działa, ale jedynie uruchamia
naturalny energetyczny mechanizm uzdrawiania.
Uzdrawianie ezoteryczne – to jest czarna maska.
Dusza podąża dwiema drogami: dobro/zło. Duch podąża tylko w stronę Boga,
tu piękno, pasja i umiłowanie prawdy prowadzi do Ojca.
Jest jeszcze tzw. myślenie Boskie – poziom zatrzymania umysłu (ilość, zakres
uruchamianych słów, poziom odbierania świata). Prawdy są niezmienne.
Pociąg jadąc efektywnie zmienia rzeczywistość, stojąc – zajmuje miejsce i skupia
tylko na sobie uwagę.
Ciśnienie fizyczne – materializujące
Ciśnienie energetyczne – wymuszane siłą woli
Ciśnienie duchowe – zależy od siły ducha
3 obszary, w których działasz nieco inaczej:
Ciśnienie fizyczne i energetyczne – od niego zależą sukcesy w życiu
Świadomość – wzrost ducha + siła działania
Głębia wejścia w ruch – przeobrażanie materii
Skuteczniejsze, ale przedłużone w czasie jest działanie energetyczne, które jednak
łatwiej można zakłócić niż działanie na poziomie materialnym.
Ulotniejszym, ale przenikliwszym jest działanie na poziomie ducha (nie zastanawiaj
się wówczas: czy zrobiłem?) Ważna jest tu pewność działania.
Wejście z poziomu odwróconego kryształu, – gdy działa Ojciec w imieniu Syna. On
modli się o nas – to, co na Górze to i na dole. W imię Syna, Ojca i Ducha Świętego
gwarantuje stałe utrzymywanie działania.
Życie musi w to wejść, aby zadziałało. Strumień życia jest tajemnicą powołania.
Obraz życia musi być wyraźny, ale Duch w tle niesie całą wiedzę jak to, co daliśmy
ma się przekształcić w obraz, – czyli zaistnieć. Poruszony dziewiczy obraz życia
podpowie.
Człowiek nie musi wiedzieć, jak co zrobić, przekształcić, jeżeli jego moc mu to
podpowiada..
Duch nigdy nie cofa swojej obietnicy, – czyli działania, bowiem „kto daje i odbiera
ten się w piekle poniewiera. Jak zrobiłeś to jest – Jest niezamienne!!
UKRYTE ZŁO – jest formą ubezpieczenia na życie, ono się nie ujawnia tam gdzie nie
potrafi się osobowo urzeczywistnić. Działają tworząc tło, mają mechanizm
uruchamiania żywej przestrzeni. By nie zostać odkrytym eksportują swoje złe cechy
poza to pole energetycznej rzeczywistości. Dopiero z poziomu Ducha możemy to
odczytać.
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Knucie i podjudzanie – z poziomu ludzkiego
Osaczanie
- z poziomu energetycznego
Krzyżowanie Jezusa - z poziomu duchowego
Zliczyć krople krwi, jakie spadają na ziemię (skala z kropelkami) by ich zdemaskować.
Na wiele pokoleń blokują wzrost duchowy drugiego człowieka – ich Duch pochodzi z
mroków Kaaamlaaru. Poznasz ich po czerwonych kroplach. Krzyż Jezusa obejmuje ich
swoim zasięgiem, ale nie potrafi ich zniszczyć. Skala z Krzyżowaniem Jezusa mówi,
jaką drogą będzie podążać cała istota ludzka.
- Fałszywi Przyjaciele - trzymają nas w pętach obłudy (Oaza), poznać prawdę i nie
wpadać w sidła. Wielu przyjaciół to fałszywi przyjaciele, zwodniczy. Obudzić się z
iluzji, słuchać Boga w sobie, a nie fałszywych doradców.
- Mami się nas naukami o prawdach, jak żyć normami moralnymi np. w kościele –
jesteśmy grzeszni i choroby są tego skutkiem.
- Człowiek potyka się o samego siebie (o własne słabości). Kroczyć w stronę
Wszechrzeczy.
- Piękno, pasja i umiłowanie prawdy prowadzi ku radości i Bogu.
- Myślenie Boskie określa poziom zatrzymania umysłu i Rzeczywistości.
- Prawdy są niezmienne.
- Ruch decyduje o sukcesie we wprowadzaniu zmian. By działanie z poziomu Ducha
było pełne, trzeba osiągnąć stan pewności – wtedy jest, ale w Strumieniu Życia
dopiero istnieje (np. odrasta ręka). Strumień życia realizuje to, co podpowiada obraz.
- To, co zapisane stanie się udziałem w doświadczeniu człowieka, (ale na poz. 179)
- Harmonia energetyczna, biologiczna i duchowa, czyli sen wieczności. Sen
Wieczności to Bóg i Duch.
- Zmartwychwstanie jest wszystkomożliwością.
Modlitwa 1
Im więcej Boga w Tobie, tym więcej dostrzeżesz go w drugim człowieku – bo to
Twoje lustro. Dopóki jesteśmy nieharmonijni, możemy wykorzystać ciało do
aktywowania ruchu, do gromadzenia mocy i jej odczucie.
Chrystus powoli zaczyna nas wypełniać. Zaczyna się proces budzenia naszej
mocy, czyli budzenie Chrystusa w nas. Budzi się nasza własna moc. To wszystko
wokół nas to jest moc, to ruch strumienia życia.
Uruchomić wolę do uzdrawiania. W uzdrawianiu Chrystus uruchamia w
organach, komórkach życie.
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- Oczyszczanie jest elementem odradzania Duszy. W kościele jest okadzanie i
oczyszczanie. Dawno popełnione błędy zaczynają wychodzić i w tle te rzeczy działają
(Księga Cieni) – cos co było bardzo dawno temu . Trzeba uruchomić kadzidło –
działa na człowieka i jego przestrzeń. Wprowadzamy Ład Boży
- W Czarnej Wieży jest Ukryta Komora, czyli zafałszowany obraz nas.
Sprawdzać:
Ile jest tych nieprawości w nas.
Na to się składa:
1. zagubienie w ciemności – myśl, słowo, czyn (usprawiedliwianie się
moralnością).
2. zły ubarwiony
3. zatracenie się w ciemności, odejście od siebie, schodzi się z obranej drogi
4. rezygnacja z powrotu do siebie, do poprawy
Kadzidło – Sprawdzać:
ile % jest bałaganu, który przychodzi z zatraconego czasu (z przeszłości)
- Zaradność Życiowa wynika z poprawności życia, pracy nad sobą ….%
- Uruchamianie Trybu Boga w uzdrawianiu wynika z naszej postawy. W
Trybie Boga odczuwam siebie, współczuję drugiemu człowiekowi, bez względu na to,
co mi zrobił, bo patrzę jako miłujący Bóg (odkryć nowe podejście do Kowalskiego –
choć mnie pobił). Bóg to nie zwycięzca, to moc zwycięstwa, ale w Duchu, bo
pokonałeś siebie. Musi tu być 100% poprawności by było skuteczne działanie. To, co
uruchamiamy jako Bóg jest nieodwołalne (nie zapisywać zwątpienia) – jest i koniec.
Ta namiastka odczucia Boga w nas jest dla Góry pełna. Namiastką jest to, co zaczyna
się dziać, ale Ty już wiesz, że łączysz się z tym. My taka moc już mieliśmy kiedyś w
pełni.
- Trzeba się obudzić – ludzie się gubią, bywają podli.
- Przestrzeń – ważna harmonia, szczególnie w mieszkaniu
„Chcę by samo dobro zapisywało się w mojej przestrzeni”
Sprawdzać ile % z Jasnej Płaszczyzny działa w tle. Oczyszczać przestrzenie,
przepromieniowywać, by była czysta w myśli, słowie i czynie.
My jako właściciele mieszkań zapisujemy myśli, więc czyścić, by podnieść
poziom harmonii. Aktywować – np. ulubiony obraz – zaprogramować, zrobić
duchowe Feng-Shui. Przekształcić w świątynię zachwytu i radości (uruchomić
programy energetyczne). Zachwyt nad pięknem, uwrażliwienie serca – to jest stan
duchowy. Otoczyć się pięknem, to elementy duchowego budzenia się (badać
parametry przestrzeni)
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Przestrzeń, w której się znajdujemy jest ważna – tzw. harmonia miejsca.
Miejsce na nas promieniuje, a Dziupla nas przed tym nie chroni, gdy my o czymś
złym mówimy. Skoro robimy coś świadomie jako Istota Duchowa – to jak to może
oczyścić Dziupla?
Uruchamiać Jasną Płaszczyznę od nowa i wyczyścić tło, (czyli to, co nam po
głowie chodzi) Sami to zrobiliśmy – sami to musimy wyczyścić i nie dopuścić do
powstawania tego.
Tam gdzie jest radość, cieszymy się życiem i wszystko jest w tym mieszkaniu
napromieniowane pozytywnie. My – jako właściciele Dziupli mamy moc złego
napromieniowywania miejsc chronionych Dziuplą, – bo to się zapisuje w
przedmiotach, ścianach, obrazach. Uruchamianie rzeczy, które będą nas aktywowały
pozytywnie. Wieszać obrazy, które nas pozytywnie nastrajają, pomalować ściany na
ulubiony kolor. Trzeba być samowystarczalnym, aby i współlokator oddziaływał na
nas pozytywnie. Tworzymy własny akumulator promieniujący pozytywnie na nasza
przestrzeń. Człowiek pracujący nad sobą potrafi ten stan na długo utrzymać. Dopóki
tego nie ma otoczyć się pięknem, które nas kręci – wtedy łatwiej nam wejść w
duchowość. Potrzeba pojechania gdzieś, oglądania, zachwycania – uruchamia w nas
te wrażliwość duchową.
Szczęście to jest stan duchowy – wyobraź sobie, że jesteś szczęśliwy i wszystko Cię
zachwyca i żyć się chce.
- Myślenie to umysł, przy mocy duchowej projektuje się go.
- Marzenie to technika, która działa tylko w duchu
- Mamy dary, które kiedyś sobie wypracowaliśmy.
Modlitwa 2
Istnieje coś takiego, co się nazywa Duchem Domu, a jego elementem jest zwierzę,
które każdy z nas ma. Jak zaczyna się to budzić w naszym Duchu to wystarczy
powiedzieć:
Mocy spraw, by tu było bezpiecznie, by tu było dobrze – i to działa
Przepajamy nasze mieszkanie Ładem Bożym, oczyszczamy, uzdrawiamy –
błyska światło z nas (wybuch) i przenika wszystko – mieszkanie, nas i wszystko
czyści.
Jest to tzw. błogosławiony stan przemieszania (będziemy mieszać, by nas nie
oślepiało). Pomieszanie jest OK. jak wszystkie składniki są dostępne i tylko
wybieramy)
My budujemy siebie po kawałeczku, powołujemy do życia to, co już w nas
jest. Jak podnoszę lewą rękę jest niebieska (w niebieskiej aurze).
Zachodzą w nas zmiany z poziomu Ducha.
Tryb Króla – tym jest nasze ciało (królem), komunikuje się ze wszystkim
samo, musi odczuć, kim jest. W duchu jest idea, duch wszystko może, ale nie robi.
Duch tworzy wtedy, jak bierze za to coś odpowiedzialność. Musimy odczuć
odpowiedzialność za każdą myśl, słowo i czyn.
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Uzdrawianym zmieniać przestrzenie, by było cudownie. Uzdrawiamy jako Ci,
co się odnaleźli. Działa tu tez prawo zmian i to się w nas zapisuje. Budzi się w nas
aktywność Boga na poziomie fizycznym, energetycznym i duchowym.
Korzystamy z namiastki Zeusa, Hery, mamy odczuć ich moc w sobie, jakby
powoływało się do życia. Stajemy się tymi, którzy byli na Olimpie, zaczynamy
odczuwać ich Moc. Nikt i nic nie może nam nic złego zrobić, bo Olimpu nie można
zniszczyć. Ci na Olimpie mogą wszystko: mogą jeść, ale nie muszą, co chcą to mają.
Wyciągnąć rękę nad chorym i powiedzieć – bądź zdrów – Bóg chce i tak jest.
Dotykamy i mówimy, by ten człowiek był cały zdrowy – uruchomić uzdrawianie w
całej jego przestrzeni, wprowadzić tam Boży Ład, zintegrować się z Duszą i Duchem,
zrobić wszystko, co można.
Światło z Olimpu – bladoniebieskie – działa. Jesteśmy podpięci pod to
działanie. Odsłuchiwać tę modlitwę, a to pomoże wejść w odczucie Boga z poziomu
Zeusa, aż to odczucie zapiszemy w sobie
- koniecPo 2-giej modlitwie
Teraz wszystko uruchamiane jest w tamtym świecie i tam zostało. Po uzdrawianiu
sprawdzać DNA i fizyczność oraz bilans.
- Namiastka ZEUSA, Boga w nas to jest namiastka dla Góry, ale dla nas jest pełne
odczucie Boga, Zeusa (pełnia odczuć). Namiastka, bo to dopiero zaczyna się dziać.
- Uczyć się odczuwania tego, co potrafimy, Odnajdywać się w tym, kim jesteśmy.
25.09.2011
- DZIUPLA stała się jakby czarodziejskim lustrem. Pojawia się w niej Postać spoza
Miasta Rzeczywistości i można z nią rozmawiać (spoza tego snu), to Doradca,
Pocieszyciel (w Dziupli).
- My sami komplikujemy sobie życie, nie inni.
- Pocieszyciel pomaga ludziom dźwignąć się w sobie na poziomie energetycznym.
- Niebo – chmury się rozrywają. Jak się Niebo w człowieku otwiera to wszystko
zdrowieje.
- Dzięki obecnym modlitwom, możemy dokonywać lepszych wyborów.
- Nauczyć się, na co dzień włączać tryb pijaka, dziecka lub Boga (powoduje to
znikanie ograniczeń)
-, Co powiem, obiecam, to dotrzymuję.
- My nie stajemy się lepsi tylko normalni, powinniśmy być dobrzy
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- Zastanowić się, co trzeba zrobić by utrzymać neutralność, by na nas nie działało to,
co nas otacza.
- Niebo jest w nas (przynajmniej powinno być)
- Nauczyć się funkcjonować bez drugiego człowieka
- Samoświadomość egzystencjalna i duchowa doprowadzi do świadomości Boskiej
(jestem sobie sterem, okrętem ….) Odczucie świadomości Boskiej – człowiek staje się
samoświadomy.
- Być w radości, czyli w wysokich energetycznych przestrzeniach, by uruchomić stały
mechanizm przyspieszenia.
Księgę Wolności przywiesić na drzwiach wyjściowych, aby nie zapomnieć, co się
obiecało.
Wstęp do Modlitwy – to modlitwa zbawienna – od głupoty, bo masowo
popełniamy błędy.
Nie wszyscy mają te same pasma, są w nas echa tego, co robiliśmy w
poprzednich wcieleniach, indywidualne doświadczenia. Gdy ludzie nauczą się
posługiwać świadomością, wtedy włączą się tez pasma Boskie w ludzi, bo to jest
świadomość zbiorowa, – co wie jeden to i drugi. Ludzi odcina się od świadomości
zbiorowej. Mamy 2-4 indywidualnych pasm. Doświadczenia indywidualne można
wkomponować w drugiego człowieka, żeby go wzbogacić o te doświadczenia.
Trzeba się nauczyć odpowiedzialności za siebie i innych. To musi wzrosnąć, bo
jesteśmy wyjątkowi, a Góra patrzy. Robimy to dla samych siebie.
Samotność jest prawidłowa tylko osamotnienie nie jest dobre (wyobcowanie),
bo nie czujemy związku z drugim człowiekiem.
Wszyscy muszą iść pod „tamę” i ją dźwignąć. To jest ta odpowiedzialność, ale
najpierw otworzyć ją we własnym sercu
Modlitwa 1 (25 września 2011)
Gdy pojawia się cień i chce wywołać w nas niechciane skojarzenia (nie idź, bo
upadniesz itp.), my możemy ten proces zaburzyć, nie poddać się temu (np.
zmartwienie). Kiedy działa umysł, po swojemu interpretuje (uważaj bo…)
(Szatańskie podszepty), co spowoduje, że odbiegamy od właściwego odczytu.
Uwaga na widzenia zwodnicze – wydaje się nam, że jest poprawne, ale nie
zawsze są – kotwy, zaciski itd.
Zwodzenie wynika z nieprzerobienia np. głodu mocy, autorytetu.
Dostrzegać w innych to, co jest lepsze od nas (w każdym jest). Jak się nie ma
obudzonego Ducha, łatwo wpaść w sidła własnych słabości. W otwartym sercu są
skrzydła, wziąć piórko ze skrzydła i puścić, z niego poleci gołąbek – promień, który
pozwoli nam właściwie działać w ciągu dnia, omijać zwodnicze rzeczy.
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Przy zagubieniu się
Jest w nas wszystko uruchomione i nie możemy wzywać Boga – stajemy na
chwilę i odradzamy się – otwiera się serce, taka kula energii, serce uruchamia w
człowieku czyste życie, światło i za chwilę wszystko wraca do normy. Serca nasze są
tak uruchomione, są takim kanałem, iż każdy z nas przy ataku ciemności potrafi
uruchomić czystość. W sercu jest znak Orinu, tam jest Bóg, Ojciec. Praojciec, czyli
nasza największa potęga i czyści.
Codziennie rano opasywać się promieniami Chrystusa, by nas ciemni
nie przeniknęli !!!
Gdy jesteśmy zaburzeni, Jezus nie może do nas zejść. Trzeba wejść w światło,
by przez Chrystusa promienie, które nas łączą z tamtym światem dostarczyły nam
odpowiedzi, informacji.
Przez przyzwyczajenia ciągle nie możemy wyjść ponad przestrzeń
energetyczną, przestrzeń Ducha jest ponad nią.
Jesteśmy w morzu energetycznym, gubimy się tu. Skupić się, wyskoczyć
ponad to morze energetyczne, złapać światło i po powrocie uzdrawiać (ma być duże
ciśnienie, by wyskoczyć)
Schodzi Jezus, pokazują nam prawdziwe źródło życia, ono jest w ludzkim
sercu, rozprasza się w nas.
Musimy być dobrymi. Bycie dobrym to postawa. Dobrym jest ten, kto
odnajduje się w życiu, to naśladowanie Jezusa. Dążyć. Jeśli nie czujemy to wmawiać
sobie, a wtedy aktywują się w nas te cząstki, które są w Nim. To światełko, które
napędza nas to Chrystus. Mamy odczuć Chrystusa i te energie. Nasze głowy są w
świetle własnym z własnego wyboru, bo sami uruchamiamy Chrystusa.
Pojawia się w prawej ręce Drzewo lub Światło. Żeby życie było trwałe włożyć 1
listek z tego Drzewa lub kropelkę Światełka w głowę człowieka i życie się w nim
uruchomi.
Listek pojawił się u każdego z nas w ustach, zamieniając się w pączek kwiatu i
rozkwita.
Jezus każdemu z nas dał koszulkę.
To drzewo to działanie Chrystusem.
Mamy uruchomiony Strumień Życia. To działanie jest trwałe. Mamy cali świecić
(blokuje się nasza niedoskonałość). Budzić w nas to światło, by nie gasło.
- koniec- W Oceanie Ducha Świętego jest wszystko zawarte, ale widzimy tylko to, na czym
jest skoncentrowana nasza uwaga, wybieramy, co chcemy wiedzieć. Trzeba się
wypełnić Oceanem Ducha Świętego.
- Otwarcie serca powoduje zachwyt nad pięknem. To postawa, dzięki której coś
zmieniamy będąc w ODŚw.
- Wypełnić się Chrystusem, a Chrystus to część Ducha Świętego, (ale do tego
potrzebna jest radość)
- Dokuczanie komuś kasuje nasze wypełnienie Chrystusem.
Są dwie przestrzenie:
1. mieć siłę by realizować cele (jednoczenie się z takimi samymi, budząc
swoja rzeczywistość, dostrzec piękno w swoim życiu)

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

187

2. panowanie nad przestrzenią życiową (wykorzystać do tego wiarę), że
jestem cudem, który Bóg stworzył. Uruchomić Chrystusa w nas po to, by
uwierzyć, że wszystko się zmieni. Chrystus jest duchową cząstką w nas.
Modlić się, aby Jezus był przy mnie cały czas (prosić kilka razy dziennie). Wypełnić
się światłem. Jezus musi być przy mnie, aby być we mnie przez cały czas.
- Człowiek nie musi wiedzieć, jaki parametr ma uruchomić, uruchamia to Duch.
- Technika Białej Ręki polega na wyrzeźbieniu w strumieniu „Ma ona dno, bo może
zniszczyć DNA.
- Przy uzdrawianiu zmiany są w DNA, wyjść z DC i wejść do D.Św.
- Indywidualnie mamy 2-4 pasma. Pasma można zawsze dać drugiemu człowiekowi,
ale będą one o jeden poziom niższe w drugim człowieku.
- Odpowiedzialność za siebie i innych
- Czuć nieustannie obecność Jezusa.
Modlitwa 2 (25 września 2011)
My walczymy o to, by nasza przestrzeń była cudowna.
Jezus uczy nas jak stać się czystymi.
Zamiast prosić Boga, trzeba marzyć, pracować na swój sukces, uruchamiać Chrystusa
w nas. Marzenie leci ku Słońcu, Bóg spełnia marzenia.
Wzlatują tylko Ci, którzy są czyści wibracyjnie: w myśli, słowie i czynie oraz Ci, co
żyją marzeniami, wtedy Bóg schodzi, jest blisko niego.
Myśleć o Bogu, gdy stykamy się z drugim człowiekiem.
Musimy marzyć o tym, by Jezus był przy nas.
Musimy być uczciwi.
Stosować praktykę ważności.
Jak Jezus przy nas stoi, pozwólmy, by swoja dłoń włożył w nasze serce, wtedy
stajemy się światłem (stosować to szczególnie w trudnej sytuacji z innymi ludźmi)
Radość w nas, czystość to stan powołania.
Przerobić sceny, ale z obecnością Jezusa (gdyby był w nas i uruchamiał Chrystusa),
jak wtedy byśmy reagowali?
Brak światła w nas doprowadza do tragedii, do bólu.
Mamy cały czas świecić, wtedy jest Chrystus, wtedy pomagamy innym.

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

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

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

191

Pokochać siebie – wejść do każdej komórki siebie i powiedzieć – kocham
cię – przepromieniować je miłością
Sprawdzać w ilu % ktoś założył program ( gdy się gdzieś źle dzieje).

Skala pokrewieństwa
1.
2.
3.
4.

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

- W przestrzeni duchowej jest sen.
Sprawdzać czy jest zgoda na „to” Sił Wyższych
- Dać się prowadzić głosowi wewnętrznemu, odczytać kierunek tendencji i ruch
przyczyny.
- Obudzić w sobie swój własny wewnętrzny głos – wykonać pracę na poz.
energetycznym i zamanifestować to na poziomie fizycznym.
- Poddaję się woli Boga, oddaje Bogu swoje serce i duszę.
- Badać i czyścić przestrzenie uzdrawianego ( i swoje też).
- Zamykać swoją przestrzeń życiową
- Po wahadełkowaniu w Częstochowie wzrosła skuteczność ( 4.10.2011)
odczytywania i uzdrawiania wahadełkiem.
- Prosić Siły Najwyższe o wsparcie w działaniu ( Niech Bóg mi pomoże).
- Nie skupiać się na problemach tylko, jakim się jest cudownym.
- Marzenie o samochodzie – bawię się nim, jeżdżę, cieszę się nim itd.
Wiedzieć, że możesz – w Imię Syna i Ojca i Ducha Świętego ( rozkładamy
ręce).
- Strumień życia przy 13 promieniu działa sam.
- Przy uzdrawianiu – w głowie jest zrobione – decyzja.
Samotność jest darem, którym można otworzyć każde drzwi – możesz się z każdym
łączyć od nikogo nie jest się zależnym. Tu jesteś miłością.
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- Sen wieczności na chwałę Jezusa nazwany jest zmartwychwstaniem, czyli
Wszystkomożliwości.
- Wolność, zachwyt nad przestrzenią, szczęście, – co z nas wypływa jest zapisywane.
- Sprawdzać czy przestrzeń nas doładowywuje czy desynchronizuje. Jak działa
własny dom.
- Życie emocjonalne jest we wszystkim – w kamienieniu też.
- Archetyp jest w nas zawarty, sięgać do macierzy.
- Miłość jest fala, gdy pojawi się w głowie.
- Idź i czyń swoją powinność ( powinność to stan duchowy).
Modlitwa
– w piaskownicy piramida to grzech nowego istnienia, przenika Prąd Życia – działa na
człowieka, sytuację.
- Jeśli uczynimy dobro to wzrośniemy 10-cio krotnie w PWW, a jeśli zło to PTP
zabierze 10- cio krotnie
- Zapisać nadrzędne potrzeby – Bycie Cudownym
- Cudowny nosi pasmo Istnienia i jest Istnieniem. Pojawiają się w nas zmiany, a nie
przemiany, zmiana oznacza trwałość.
- W piaskownicy odegrać rolę dziecka lub tryby Boga – być Bogiem
- Złota Piramida – przejście w inne światy
- W piaskownicy – złoty piasek – kryształki życia, gdy się je obsypie, obsypuje –
wpływa w nas i uzdrawianych. To robimy my - Bogowie.
- Nacieranie się piaskiem ( jeden , dwa razy w tygodniu zmniejsza zapotrzebowanie
na jedzenie).
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Warsztaty 22/23 października 2011 Rusinowice
Góra mówi o jednoczeniu poprzez Boskość. Dopóki nie odczuje się tych
parametrów i nie stanie się Bogiem we własnej przestrzeni, nie ruszy się dalej. (Nie
ma kontaktów z Górą, nie ma zwycięstwa nad życiem). Nie myśleć o własnej
wygodzie tylko pracować, bo pokochanie bliźniego, wybaczenie mu, to ciągle dla nas
nieznany stan. Modlitwa rano i wieczorem jest całym życiem. Wszystko to, co się
dzieje to aktywizowanie w nas słabości. Widzimy prawdę w krzywym zwierciadle
usprawiedliwiając nieróbstwo duchowe, a ma być to zejście Ducha w te przestrzenie,
cały czas mówimy o Chrystusie. Energie możemy wyrzucić, to ezoteryka (niszczy
ludzi). Jeśli 100 ludzi zbierze się i uwierzy w coś to, to funkcjonuje (egregor, zapis w
polu morfogenetycznym), to oddziałuje, ale zawsze uruchamiać to, co jest w nas –
Chrystusa. Teraz będzie wchodzenie w głąb siebie (jak mówi się o tym, by nie
myśleć, by wszystko przestało istnieć, bo wtedy nic nie istnieje, tj. stanie się nicością,
a jak stajesz się Nicością i znikasz, to wtedy odkrywasz siebie, znikają pytania,
stajemy się duchowo poprawni).
Rozpoznawanie człowieka na poziomie dobra, w poprawności widzenia, na
poz. fizycznym może być mylne (ktoś kradnie - ale nie moje, ktoś bije - ale nie mnie).
Są to ludzie pseudodobrzy, zło idzie przez ludzkie myślenie (ukryte interesy, intencje,
różna odpowiedzialność w zależności od pozycji – polityk, wychodzenie na swoje,
wyrachowanie).
Sprawdzać:
- ile nas dla ludzi, dla świata, dla Boga ?
- Sprawdzamy na skali dobrego i złego
Prawo moralne to zło tak perfidne i tak wyrafinowane – że jest uznawane
tylko przez tych, którym służy. Na poziomie duszy wielu udaje, że jest pomocna
innym, ale często prawdziwy zamiar jest do odczytania na skali osaczania. Jeśli
wychodzi się poza próg Miasta Rzeczywistości widać (np. na wahadełkowaniu) i z
najwyższych wymiarów też, jak przyjrzy się ludziom, to okazują się bardzo czytelni
na poziomie duszy, często myślą, że robią słusznie, ale z poziomu duchowego niszczą
drugiego człowieka. A więc można już rozszyfrować człowieka na poziomie Duszy i
Ducha – skala z kroplami krwi Jezusa mówi o tym wyraźnie. Ma miejsce niszczenie
ludzi, którzy wzrastają, silna iluzja i człowiek się traci.
Można przyjść z tamtej strony z PTP i wejść w PWW, a także przyjść z PWW i
wejść w PTP. Wolnym jest ten, kto jest mocny, niezależny,
samowystarczalny, a zrobić go słabym bez odwagi to pada.
Aby zabrać człowiekowi wolność trzeba mu udowodnić, że jest słaby i jest
tchórzem. Bóg jest odważny i robi to, co czuje, że powinien robić. Jest coś takiego
jak powinność – to się czuje!. Z poziomu duchowego jest to silnie odczuwalne.
Powinność na tym poziomie oznacza - muszę się utrzymać tym, kim jestem, jestem
Duchem. Na początku jesteśmy zagubieni, ale z czasem jak pracujemy, ściągamy info
i to zaczynamy rozumieć, co nam odebrano. Ale budzenie się w pewności wymaga
pewnej pracy. Nadrzędnym elementem jest odwaga i miłość (to dwa fundamenty).
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Jeśli tego nie ma, nie jesteśmy dla drugiego człowieka dobrzy, to niemożliwe.
Odwagę w ludziach zabija się na poziomie energetycznym, ale działa ten
mechanizm też z poziomu Ducha, on jest tajny, ale cały czas działa ( sianie strachu).
Człowiek siejący strach zamienia się w pogromcę, wyraża się przez niego
zło i tu jest moc, która będzie cały czas działać podporządkowując sobie słabszych.
Ten strach jest cały czas w systemie np.: lęk przed kontrolą graniczną. Wzrastając
musimy się pozbyć strachu, wiedzieć jak on uderza i jacy są ludzie. Strach jest
wszędzie – w domu, szkole, na ulicy. Jest ukryty, ale działa bardzo silnie. Jak się go
zidentyfikuje to trzeba jeszcze wiedzieć jak ten strach działa w nas. Mamy
popracować nad odwagą i wiedzieć, o co tu chodzi.
Przekaz:
„Siewcy strachu, duchowe Zombie, podległe prawom tamtego świata, sieją
strach, nie nasi tylko tamci, a nasi ludzie schwytani w macki obłudy mogą być
elementem wykorzystania przez tych, którzy przychodzą z tamtej strony by utrzymać
strach na planecie.
Niby ludzkie, niby społecznie poprawne i energetycznie ułożone w znanych od
dziecka pasmach, a jednak wrogie prawdziwej, ludzkiej naturze. W najprostszych
życiowo sytuacjach nie spoczną (siewcy strachu) nim nie zasieją strachu, który
lękiem (lęk jest energetyczny i wpływa na myślenie i emocje, człowiek automatycznie
odcina się od własnego Ducha pod wpływem strachu, świadomość odlatuje), spaczy
ludzką odwagę i krzesząc niepewność zasieją w człowieku wizję strachu. Obojętne
jest, czy sami się pogrążają w lęku i niemocy (oni też czują strach, ale to ich
narzędzie) czy też wywyższają się nad innymi. Tylko w człowieku (drugim) zasieją
zwątpienie pustosząc łąki szczęścia i braterskiego oddania. Wielu z nich na stałe
przechodzi na stronę ciemności i jak zwierzę zaczyna polować na ludzi (np.
komornik). Ci ludzie wpasowują się zręcznie w tryby systemu i wykorzystują go do
sycenia się przewagą nad drugim człowiekiem (w rodzinach też się tego doświadcza),
męczą go programami, uzurpują sobie prawo do wszystkowiedzy (w strachu
świadomość jest wyłączona, a umysł ma obniżone wibracje, więc człowieka poniży,
zabraknie nam argumentów, choć wiemy, że mamy rację), lękiem zabija naszą
energetykę. Ograniczają w przestrzeni mocą rozporządzeń systemowych stosują siłę,
gdy bezkarność im na to pozwala (boimy się ich, choć nic na sumieniu nie mamy).
Łapacze, czyli polujący na ludzi nie spoczną nim nie odczują zwycięskiej
satysfakcji w ujarzmianiu drugiego człowieka, zamykając go w obszarze zwątpienia,
uniemożliwiają drugiemu człowiekowi rozbudzenie duchowej mocy. Wielu z nich, za
zgodą systemu, poluje i zabija ludzi, ale wielu z nich działa w białych rękawiczkach,
pastwią się nad słabszymi w urzędowych biurach, w ośrodkach edukacyjnych,
edukacyjnych pracy, a nawet w domu. I nie spoczną, nim w oczach drugiego
człowieka nie ujrzą strachu i łez, nie ujrzą błagań o zaprzestanie, a gdy tak się
stanie, każdy z nich, ów czarny zwycięzca, przemienia się w pogromcę, w czarną
zamieć, w zabójcę słabszych, do których zaczyna czuć obrzydzenie, jeśli ulegniemy to
zaczyna się jeszcze gorzej, oni się wtedy nakręcają). Odwaga jest tak potężna, że
strach dławi się na jej widok, (dlatego trzeba pracować nad odwagą – Aleja
Zwycięstw). Spójrzcie, co się dzieje, spójrzcie wokół siebie, a wszędzie dostrzeżecie
strach i siewców strachu, czyli zabójców Ducha waszego, zabójców świadomości,
zabójców waszej odwagi. Na dodatek twórcy systemu tak zręcznie całość ustawili, że
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w rozmydlonym obrazie całości nikt nie zauważa tej gry i nikt nie poczuwa się do
odpowiedzialności za tworzenie strachu.
Ciemność mocami systemu napuszcza człowieka na człowieka zabijając
ludzkiego ducha, a przez zmęczenie materiału - i duszę, a nierzadko i samego
człowieka. Siewcy strachu to nie tylko najemnicy, wojsko czy policja, ale wszyscy ci,
co miast służyć drugiemu człowiekowi pomocą, zamykają w nim drogę do wolności.
Przypomnijcie sobie barbarzyńskie czasy, gdy człowiek polował na drugiego
człowieka dla samej satysfakcji odczucia swojej wielkości siejąc strach i
egzystencjonalne zwątpienie w tych, co w innych szukali brata.
Oddech tych samych programów odczujemy na autostradzie, gdy śledząc
naszą szybkość, gdy ograniczając wolność zabiorą wam prawo do poruszania się po
drogach, prawo, które sami sobie nadali, prawo, dzięki któremu za wasze pieniądze
budowali drogi i sieją teraz na nich strach decydując, jak macie się po nich poruszać
(jadąc autostradą, nie naruszając prędkości jak poczujecie koguta czemu czujecie
strach ?). Strach to nakazy, zakazy, ograniczenia. Jeżeli ktoś w tej chwili pomyśli, że
ograniczenia prędkości są potrzebne, by mniej ludzi ginęło na drogach, to
podpowiemy wam, że jest to systemowa iluzja (przez strach nie żyjesz, tylko
egzystujesz). Nakazy i zakazy sterują umysłem a ten zawsze popełnia błędy i
rozbudza niepożądane emocje. Czyż nie zauważyliście, że jadąc o wiele wolniej niż
się tego od was żąda, czujecie strach, który lękiem ukazuje sceny odebrania wam
prawa do poruszania się po drogach, które sami zbudowaliście. Czyż nie jest to
zastanawiające? Gdyby zniesiono ograniczenia szybkości poza ścisłymi centrami miast
i pobudowano drogi wspomagające dla pieszych, miast finansować droższe w
utrzymaniu systemy kontroli, to wówczas wolny Duch Ludzki nie tylko by pozwolił
człowiekowi być lepszym kierowcą, ale i lepszym człowiekiem, który w drugim
kierowcy i pieszym widziałby brata, a nie przeszkodę na drodze.
I zapewniamy was, że jazda na drodze stałaby się nie tylko przyjemnością, ale
i narzędziem zespalającym ludzkie serca, a ilość wypadków, po chwilowym ich
wzroście drastycznie by spadła.
Tych samych siewców strachu ujrzycie w bezdusznym nauczycielu, który
szkolnym reżimem i siłą ocen zabija w uczniach wolność duchową, a więc i twórczość
i miłość i przydatność drugiemu człowiekowi. Ci sami siewcy strachu wzorem papieży
okładają siebie klątwami i trzymają lud wierny w niewoli strasząc ich boskimi
wyrokami choć to oni powinni głosić ideę całkowitego zmartwychwstania za życia
duchowego (sami robią to czym straszą innych).
Tego samego siewcę strachu ujrzycie w oczach partnera, gdy posiłkując się
prawem śmierci zwanej przez was moralnością, będzie dławił w was wolność
doprowadzając do wewnętrznego konfliktu. A gdy owa wolność umrze w was na
zawsze, gdy staniecie się jałowym duchowo stworzeniem, przedzierzgnie się ów
siewca strachu w pogromcę, który nasiąknięty złem już nigdy swej zdobyczy z rąk nie
wypuści. A gdy ktoś zechce mu ją odebrać mówiąc o wolnym wyborze, sięgnie nie
tylko po programową moc systemu (kościół, prokuratura), ale i sam sięgnie po
kamień - jak to wciąż jest oficjalnym prawem, czyli rozwiązaniem w wielu miejscach
na świecie, by zabić to, co wymyka mu się z rąk.
Ale podpowiemy wam, że błędem jest szukaniem siewców strachu wokół
siebie, bo utkniecie w tym ruchu na zawsze. Spójrzcie w swoje serce, nie cudze,
zastanówcie się, ile to strachu sami siejecie. To przez was umarła odwaga w waszych
dzieciach, to przez was umarły sny Ojca o zwycięstwie człowieka nad ciemnością,
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przez was i nikogo więcej. Spójrzcie w lustro i ujrzyjcie prawdę w obliczu klęski
rodzaju ludzkiego, a gdy tę klęskę odczujecie w sobie, gdy się ukorzycie, to
pozwólcie, by powstał ktoś, kto sięgnie po odwagę w Prawie Wolnego Wyboru
(odwaga to moc, uruchomiona zacznie świecić).
Jeden obudzony (mówimy o odwadze) wystarczy, by pochodnią tej siły zabić z
wolna strach w całej ludzkości. Pozwólcie mu powstać, a zbawicie świat od zła, który
trawi własne dusze i porywa dzieci w sidła niewoli systemu. Jeden zbawiony od
strachu wprowadzi Ład Boży, który zapewni radość na drodze, zabawę w szkole i
współtworzenie w pracy. Powołajcie go w sobie, a ten, który zgromadzi w sobie
wasze cząstki, wyrwie świat z ciemności, wspierajcie go. Jego imienia jeszcze długo
nie poznacie, bo i Bóg nazwał Go Nienazwanym, ale każda pozytywna myśl o Nim,
będzie waszym wkładem w wyeliminowanie strachu z tej planety. Jeśli Nienazwany
nie wejdzie w pełną odwagę to wy przegracie, nie On.
Sprawdź, ile Hitlera jest w tobie a pojmiesz swoją duchową naturę (tę
skalę nazywamy „utajonym hitleryzmem” czyli sianiem strachu, Hitler na tej skali miał
80 %, Stalin 90 %, a Neron i Kaligula 100 %, wychodzenie na swoje na poziomie
duszebnym, duchowym – wyrachowanie, sianie strachu – hitleryzm), a potem
zastanów się, czy jesteś pogromcą człowieka i kogo w tym ludzkim ciele udajesz
(pijani są siewcami strachu bo mogą wymuszać co chcą, zagrożenia zwolnieniem z
pracy, pula mandatów).
„Hitlerze, to właśnie ty, to ty budujesz krematoria tego świata i tylko ty”.
- Człowiek jest istotą bezwarunkową (chce się doskonalić, nie stawia mu się
warunków, on tworzy ten świat), którą gdy już jest, warunkują programy. Gdy istota
bezwarunkowo przełoży tak punkt skupienia wewnętrznego zwany odwagą, zaczyna
żyć wg. prawd duchowych i boskich a nie ziemskich i człowieczych (ziemne
obowiązują w światach ciężkiej przepaści – mają gorzej niż my, ziemia należy do
obszarów człowieczych).
- Dopóki ci jest wstyd za popełnione przewiny (on może być duchowo w środku
utajony i nie zdajemy sobie sprawy) dopóty nie można sobie wybaczyć. Wstyd zabija
rozumienie zakotwiczonego w Świetle i pracę nad sobą. Gdy nowa formuła
energetyczna staje się trwałą zmianą, wstyd znika (czyli trzeba się
przetransformować) lecz gdy człowiek udaje przed sobą ową zmianę (a my się
spotykamy, by w końcu wybić iluzję z głowy) brnąc w ślepą uliczkę iluzji sztucznie
wygasza wstyd (wstyd jest cudowny, bo nam podpowiada, że zrobiliśmy coś, czego
nie powinniśmy, my mamy powinność duchową być boskimi, poprawnymi w duchu, a
wstyd podpowiada – nie byłeś poprawny, zapomniałeś o powinności bycia bogiem)
winą za błędy obarczając innych (w tej iluzji usprawiedliwiamy siebie). Gdy taki
model zagości w sercu człowieka, raz na zawsze gasi w sobie światło, podążając za
światłem obłudy (z reguły system, religia – niby jakieś wartości), który za namiastkę
ludzkiej poprawności karze płacić ludzką, coraz bardziej znieprawiającą się Duszą)
przez odczuwanie wstydu rozumiemy, że gubimy drogę, gubimy siebie.
- Są tacy ludzie, jedni sieja strach, a czasami, jak ciemność przychodzi w inny sposób
oddziałują na ludzi. My to musimy dzisiaj zrozumieć. Mówiąc o oczach, które tworzą,
przede wszystkim ezoteryka i to, co pozwala człowiekowi się obudzić i uruchomić w
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nim naturalny mechanizm obronny. Pisma ezoteryczne mają pewne wartości, ale
ezoteryczna breja zabija w człowieku to, co najcenniejsze – wolność i Chrystusa.
Wielu ludzi, choć nieświadomie, niszczy bliskich (czuje wewnętrzną niechęć do kogoś,
bo mu się coś nie podoba) i ta osoba zaczyna słabnąć (skala osaczania). Wtedy
oznacza, że się ją osacza na poziomie duchowym, a nie na energetycznym
(podłączenia, opętania, kody, programy to na poz. energetycznym zaburzenia).
U takiego człowieka działanie idzie z poziomu duchowego. Jak ktoś przyszedł z
ciemności, to ciemność wspiera jego działania i nagle uruchamiane są ataki
podporządkowywane są osoby z tła, przez które działają, ale inicjator jest inny,
niewidoczny, fałszywy przyjaciel. Wtedy powoli wszystko zaczyna padać – choroby,
wypadki, pada interes. To odczytujemy na skali mówiącej o krwi Jezusa. Wiele
książek też zabija budzenie się w nas, nie włącza się świadomość.
- Ukryte zło (coś, co przychodzi z tamtej strony) jest formą ubezpieczenia na
życie (ukryte zło sprawia, że osoba jest nieidentyfikowalna, uchodzi za dobrą, a
nawet uduchowioną). Tam gdzie zło nie potrafi się osobowo zamanifestować, w
mogile szarej strefy, tam tworzy stałe więzi, pomosty z ludźmi schwytanymi w
pułapkę umysłu, którzy nawet chwaląc Boga zawsze będą budzenie się Boga w
drugim człowieku wstrzymywać. By nie zostać odkrytym tacy ludzie często eksportują
swoje negatywne, wrogie podejście do całości, a więc i człowieka i jego dokonań w
przestrzeni poza swoje pola energetyczne, pozwalając złu wyrażać się poprzez innych
ludzi, inne istnienia (np. roje itp.) i żywe pola przestrzenne (żywe, bo mają
świadomość duchową, to uruchamia i to działa – pola przestrzenne złych ludzi).
Uaktywniają i wzmacniają w ten sposób zło i słabości w innych i poprzez nich
niszczą niewygodny, stojący na ich drodze cel, w ten sposób samemu będąc
niewidocznymi, z poz. duchowych podporządkowują sobie świat. Na poziomie
ludzkim taki stan nazywamy knuciem i podjudzaniem, na poz. energetycznym –
osaczaniem, a na poz. duchowym – krzyżowaniem Jezusa. Gdy takie osoby
rozpoznasz, by poprawnie rozpoznać stworzoną przez nich machinę zła wystarczy
podejść do krzyża i zliczyć krople krwi, jakie spadają na ziemię uśmiercając
wzgardzoną przez nich, odrzuconą Istotę Ludzką. Pamiętajcie też, że wielu z tych, co
tworzy iluzyjne tło poprawności egzystencjonalnej i duszebnej, grają w spektaklach
niewidocznej maski zawsze może być odczuwany przez tych, co postrzegają świat z
poziomu najwyższych wymiarów. Stamtąd też widać jak ci ludzie rzekomo działają na
rzecz zbawienia świata, bo przecież pocieszają, bo przecież uzdrawiają, bo przecież
aktywują głos mówiący o Bogu, a tak naprawdę są tamą, jaka ma zręcznie odwodzić
od Chrystusa wszystkich tych, co chcąc uruchomić Morze DŚw. zatrzymują się przy
sadzawce sądząc, że to oaza szczęśliwości.
Tacy, zaprzedani złu ludzie są najniebezpieczniejsi, bowiem są wyposażeni
naturalną cechą jednania się z człowiekiem na poziomie Duszy i ciała, przez co
programując umysł pozyskanych zwolenników, blokują ich w zamkniętych
programowo i energetycznie przestrzeniach, ucinając na wiele pokoleń możliwość
budzenia się. Są prawdziwym wrzodem na ciele ludzkiej społeczności. Trzeba wam
jednak wiedzieć, że ich Duch nigdy nie został zrodzony w waszych przestrzeniach
duchowych, a wyłonił się z mroku Kaaamlaaru i podlega jedynie tamtym prawom
(Dusza i ciało musi być zawsze stworzona, Stwórca daje na to zezwolenie, jednanie
się to nie jednoczenie się z drugim człowiekiem, jednoczenie się to stanie się jednym
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organem, a jednanie to stwarzanie pozorów). Kody, jakie tu stosują sprawiają, że
człowiek nie potrafi obudzić świadomości w tym i w kolejnych wcieleniach.
„Moherowe berety” to wielu z naszych, którzy się budzili, zostali ujarzmieni,
ale potrzeba odczuwania Boga, która jest w nich jest tak wielka, że mimo braku
obudzenia świadomości zostaje oprogramowany umysł, czyli niska inteligencja, że
dają się w tym zamknięciu prowadzić na rzeź. Nie widzą Boga w drugim człowieku, w
lustrze, tylko w Rydzyku, w papieżu (pomówienia, ośmieszenia). Rozpoznacie ich po
czerwieni w pasmach serca, a nie po zieleni, niebie czy blasku kryształu. Oni zawsze
będą was zwodzić i niepokoić. Wyposażeni w pewne zdolności będą się w was
kotwiczyć i prowadzić na zatracenie. Krzyż Jezusowy obejmuje ich swoim zasięgiem,
ale nie potrafi ich zniszczyć, bo zawsze się będą odradzać. Jedyną ochroną przed
nimi jest ich zdemaskowanie. Trzeba to jednak robić w skrytości ducha płacząc nad
tymi, co przez nich schwytani w macki obłudy zatrzymali się na swojej drodze do
szczęścia.
Jak my wzrastamy, ćwiczymy, to jesteśmy coraz lepsi. Oni tak samo są coraz
skuteczniejsi w swych działaniach na rzecz niszczenia wolności drugiego człowieka.
Krople czerwone i czarne Rusinowice 10,11 IX
oraz :
Krople czerwone
Świadomość jest całkowicie odcięta, człowiek posługuje się umysłem.
Krople czerwone mówią o tym ile robię zła w drugim człowieku.
Krople czarne
Na tym poziomie Dusza jest wytracana i przejmuje Duch tamtej strony, przejmuje
poprzez eter, kontrolę.
Na tej skali odczytuje się moc zła w sługach ciemności, jak i skutki tej
aktywności w obrabianym człowieku. Sprawdzamy, czym kto jest i co już potrafi. Ci
ludzie obsadzają wszystkie obszary systemowe, religia, ezoteryka też przez nich
opanowana. Oni są zręczni, tworzą oazy.
My nie mamy odcinać się od wiedzy, mamy z niej korzystać, z dorobku
naszego (tego, kim byliśmy kiedyś) i dorobku naszych braci, ale mamy to robić
mądrze, wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Musimy zrozumieć, czym jest
ezoteryka, bo jej działania wycelowane są nasze serca, to samo jest z kościołem.
Mowa też jest o ludziach z grup Bruna Gröninga, którzy wykorzystują do łapania
innych, odbierają przekazy, ale skąd? Ludzie nie widza światełka w sobie tylko idą do
oazy i tam się zatrzymują na całe życie.
Przekaz:
„Ludzie mają więcej połączeń ze światem tzw. niewidzialnym niż myślisz. Istota
ludzka jest nie tylko trójczłonowa, ale także dwudzielna, przez co ciało, dusza i duch
staczają odwieczną walkę z dobrem i złem, gdzie w ten sposób powstałe znamię
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energetyczne decyduje potem o przynależności do określonego a zapisanego na
trwałe w ludzkiej istocie prawa.
Wybór, jaki dokonuje się na płaszczyźnie żywota w tym świecie tylko w części
decyduje o zapisie prawa w całej ludzkiej istocie. Istota ludzka dokonuje
energetycznych wyborów w wielu miejscach jednocześnie, a dokonywane zmiany
obejmują aż 7 wymiarów, gdzie na wasz świat przypadają zaledwie 3. Może się, więc
zdarzyć, że człowiek starający się kierować w swym postępowaniu i widzeniu całości
dobrem będącym elementem PWW zostanie zepchnięty z tej drogi przez inne swoje
aktywne cząstki, które opowiedziały się za PTP. Dopiero wstępny poziom
energetyczno-duchowej przemiany (pełna 13) gwarantuje takiej osobie stałe
podążanie ku jednemu z tych praw bez względu na korzyści czy straty jakie poniosą
słabsze energetycznie człony. Dlatego skala Krzyżowania Jezusa jest tak ważna, gdyż
podpowiada, jaką droga kroczy lub coraz wyraźniej kroczyć będzie cała ludzka istota.
Choć może to być dla niej zaskoczeniem, bo przecież grzeszy lub stara się być
uczciwą, to ogólne ciśnienie duchowe i tak uczyni z niej to, co w całości zaczyna się
coraz wyraźniej ukazywać – grzesznik z wolna odstąpi od czynienia zła, a nieuczciwy
wykorzysta moralność i niewiedzę do tego, by czynić zło samemu będąc uważanym
za dobrego. Tym stajemy się, w czym jest Duch Całości: albo Jezusem, albo w PTP i
zaczynamy podporządkowywać innych.
Niektórzy nie wiedząc o tym, przychodzą do miejsca gdzie się zaczynamy
budzić, pytanie tylko – w czym się budzimy ? W jakim prawie ?
„Jeśli ktoś należy do tamtego prawa (PTP) a tutaj na poziomie duszy i ciała
fizycznego pragnie być Jezusowy, to jak on w tej walce zwycięży i osiągnie poz. 13,
to jego dusza jest odłączona i podpinana pod Ducha z tej strony, ale może być
odwrotnie i straci duszę (słabość, egoizm) osiąga 13 i za życia przechodzi na tamtą
stronę, dostaje moc, ale należy już do PTP. Przeto niech nie zwiedzie oszukańczy
uśmiech na twarzach tych, co mówią o Bogu, o pewnym ogólnym pojęciu, uchodzą
za poprawnych religijnie, ezoterycznie i społecznie, bowiem ani religia, ani ezoteryka
ani żadne normy społeczne nie ujmują Istoty Boga, ani nie podpowiadają, jaki tak
naprawdę powinien być człowiek pobożny w PWW (my wiemy – jednoczenie się z
drugim człowiekiem). Mami się was nieprawdziwymi i nikomu nie potrzebnymi
historiami o prorokach i duchowych nauczycielach, chwyta w macki ezoterycznych
guseł, podpowiada jak żyć wg norm społecznych, ale tak na dobrą sprawę, ogłupia
się was zatrzymując na stałe w półmroku. Pamiętajcie o jednym, podawanie tabletki
przeciwbólowej choremu, który ma wbity gwóźdź w ramię nie jest w naszych oczach
dobrym czynem - choć nieco ból zmniejsza - ale podłością, dzięki której wielu żywi
się cierpieniem innych (mowa o tych, którzy wiedzą co robią i świadomie tym sterują,
a czy mówią, że ten człowiek może się sam uzdrowić ? o Chrystusie nikt nie mówi).
Podanie tabletki przeciwbólowej jest dobrem tylko wówczas, gdy ta sama dłoń
lub inna wpierw wyciągnie z ciała żelazna zadrę i pamiętajcie, że niewiedza nie jest
usprawiedliwieniem, jeśli podanie pigułki traktuje się jako wykorzystanie cierpiących.
Chodzicie do kościoła i o czym tam wciąż słyszycie – że jesteście grzeszni i że
choroby są efektem tych grzechów, czy tak czynił Jezus? On uzdrawiał, a dopiero
potem wskazywał jak się zmienić, by stan zdrowia utrzymać. Tymczasem kościół
zabrania wam to robić. Komu więc służy? Czyje interesy stawia ponad wasze
szczęście i zdrowie? Równie pokrętnie steruje wami ezoteryka (to jest drugi kościół
prawda jest taka, że wielu z nas jest ciągle tylko ezoterykami, ciągle odrzuca prace
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nad sobą na rzecz piramid, kamieni,… po co to nam, by nie było budzenia Chrystusa,
by nie otworzyć tamy, wielu z nas świadomie to robi).
Mami ezoteryką, opowieściami o mocy piramid, wpływie gwiazd na życie, o
dobroczynnym oddziaływaniu sił przyrody, żywiołów innych tajemniczych energii.
Prawdą jest, że te techniki częściowo działają, a nawet potrafią wyleczyć, ale
tylko, dlatego, że odpowiednio dobrane substancje i wibracje uruchomią naturalny
układ energetyczny w człowieku. Gdyby ludziom mówiono, wprost, że główną siłę
życiową w człowieku uruchamia Chrystus, a reszta jest ledwie działaniem
wspierającym, o wiele więcej odnieślibyście z tego pożytku, nie mówiąc już o
kosztach, jakie ponosicie za oko zwodzenia (ludzie mogą wejść w radość, miłość).
Akupunktura i inne rzeczy to tylko techniki wspierające, można je stosować, wspiera
się działanie Chrystusa i jest Ok. A wtedy wielu samych się uzdrowi, a to, co
najważniejsze wiedząc, że ta Moc w nim działa, zacznie nad sobą pracować,
zastanowi się nad sianiem strachu itp.
„ Przypominamy, więc jeszcze raz, że wielu tych, których uważacie za swoich
przyjaciół, dobroczyńców w ogóle nimi nie jest, a jeśli nawet niektórzy zostaną przez
nich uzdrowieni, to działa tu zasada „czarnej maski”, gdzie i Hitler wśród najbliższych
był uznawany za dobrego człowieka, a przez wielu nawet wielbiony. Nie dajcie się,
więc zwodzić tym, co krzyżują Jezusa, bowiem gdyby przerwano ich zdradzieckie
praktyki już dawno byłoby obudzone w nas duchowe serce, a Moc Chrystusa
skutecznie by torowała wam drogę w gąszczu zagubienia. Obudźcie się z iluzji
trwałego pół-szcześcia, pół-zdrowia, pół-nadziei, pół-Boga itd. bo wciąż będziecie
elementem podtrzymującym pół-świat, pół-wolność i pół-życie. Bóg dał wam cały
świat i całych Was, więc zacznijcie Go słuchać w sobie, a nie fałszywych doradców.
To jest jak z bankami, dzięki którym możecie zyskać kilka procent zapominając przy
tym, ze korzyść z ich likwidacji byłaby wielokrotnie większa. Mamy nadzieję, że nasze
słowa o Krwi Jezusa będą dla was wielką nauką, dzięki której właściwie ujrzycie to,
co uznane za korzystny półśrodek jest tak naprawdę złem uniemożliwiającym
sięgnięcie po właściwe lekarstwo, po właściwe widzenie i po całego siebie ( mamy
dojść do tamy i ją rozwalić)”.
- Wielu z tych, co byli na warsztatach też oszukują (horrendalne stawki, żerują na
innych).
„I nie wstydźcie się głośno mówić o tych, co się potykają o samych siebie, bo w
przeciwnym razie złamiecie na nich nogę i innym potrzebującym utrudniacie życie
chwaląc oszukańcze lub częściowo działające półśrodki pozwalając, by tło waszego
życia budowali ślepi ludzie, sami blokujecie wiedzę o Chrystusie, sami zamykacie
drzwi, którymi schodzi do was Jezus”.
- Po gazety ezoteryczne może sięgnąć mądry, który ma uruchomioną świadomość, w
nich nie ma nic o pracy nad sobą, by pokochać drugiego człowieka, promuje się zło.
Warsztatowicz to jeszcze nie święty.
- Mamy możliwość oceny 3 poziomów człowieka – fizyczny, duszy i ducha
podciągniętego pod Ducha Całości, czyli mówimy o obrazie całej istoty ludzkiej.
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Doskonałości w nas jeszcze nie ma i dopóki będziemy żyć w iluzji, że mamy pewne
rzeczy przerobione to nad tym nie pracujemy, a na to nie można sobie pozwolić.
Jak nie mamy uczciwości wobec siebie, to jak możemy mówić o uczciwości
wobec innych. Na czym polega niepoprawność odczytów – są dwie wersje odczytów
siebie:
1. To jest Planeta Czyśćcowa, przychodzimy tutaj naprawić błędy, grzechy,
naprawić własną postawę, czyli udoskonalić się do poziomu, jaki już „tam”
mieliśmy. Przy okazji to, co się w nas otwiera, to są nasze własne zapisy. To
wszystko mieliśmy w sobie przerobione i to budzimy (Zbyszek powtarzał, że
otwiera przestrzenie, które w nas są, do których sami byśmy mogli na tym
poziomie dojść), ale dzięki temu (otwarciu przez Zbyszka) możemy szybciej iść
do góry). Ale to, że można widzieć, słyszeć z tego obszaru nie oznacza, że
energetyka jest rozbudowana na tym obszarze. Dopóki jesteśmy w ciele
fizycznym to widzenie nie jest pełne (pamiętać o tym).
My tu mamy się udoskonalić, mieć pewne parametry. My - po drugiej
stronie jesteśmy wszyscy w Światłości, Uświęconymi. To są potężne
parametry.
Wyobraźmy sobie, że :
Jesteśmy czyści w myśli, słowie i czynie i wśród nas pojawiają się tacy, którzy
zaczynają temu zaprzeczać, zaczynają być wyrachowani, na niższym poziomie
wykorzystują innych (wychodzenie na swoje), czyli zamykają im drogę do ich
własnego szczęścia. Takie istoty stają się duchowo koślawe i zsyłamy ich na wyspę
Alcatraz, wymazujemy im pamięć o tym, co było i mówimy – jak wzrośniecie (a my
ich obserwujemy) i zaczniecie znów być poprawni na pewnym poziomie, to sama
wasza energia sprawi, że sami wrócicie między nas. Oni się budują tam, niektórzy
nad sobą pracują, inni w egzystencji funkcjonują mniej lub bardziej poprawnie
według tego, co jest tu, a my czekamy na to by przyszli ci, co w myśli, słowie i czynie
są czyści i innych wspierający.
Jak jesteś czysty to jesteś mądry, jak jesteś mądry to odczuwasz jedność z
drugim człowiekiem, całością i każdą ową cząstkę będziesz wspierał, a nie czekałby
cząstka wspierała ciebie, jak otwiera ręce by wszystko promieniowało od niego.
Ci ludzie zaczynają wzrastać, tworzą duchowe kręgi, ezoteryką, kościoły i
uznają, że są bardzo poprawni. A my obserwujemy ich z przerażeniem. Ci, co mówią
o świętości, o Bogu, mordują jeden drugiego, bo np. różne Imiona Boga, ci przyjmują
zasady, które mówią jak trzeba być duchowym, żeby być po śmierci zbawionym.
Posługują się skalą, czymś, co weryfikuje ich osiągnięcia. Ponieważ te ogólne
zapisy są w nas zawarte, pewne idee, dążenia się otwierają, pojawiają się skale,
które praktycznie mówią o jednym, o duchowej doskonałości człowieka, a nie, którą
drogą iść.
Trzeba się tylko obudzić i być prawdziwym. Kto w myśli, słowie i czynie rani
drugiego człowieka nie jest w świetle (wystarczy jedna myśl). Święty już tworzy
kanał do pomocy innym, intensywnie działa nie tylko swoją obecnością, by Światło
było dla wszystkich. Teraz parametry nasze będziemy sprawdzać w stosunku do
tamtych praw, które nas obowiązują – 2-gi odczyt siebie
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Jeszcze nikt z nas „tam” nie wejdzie. Dusza popełnia błędy i zapisuje się
energetycznie. Zdecydowana większość już „tam” nie wraca, bo dusza nasiąka czymś
innym i z każdym wcieleniem to się pogłębia – albo idzie ku Światłu albo ku
ciemności. Ostatecznie idzie w kanał Światła albo ciemności na rozbicie.
Dlatego sprawdzamy pod kątem wyjścia z tej planety czyśćcowej –
Alcatraz, by się tu nie rodzić.
Prawda o nas, jacy byliśmy „tam”, a nie ludzkie kryteria są podstawą
odczytów. Sprawdzać sianie strachem. Nie ma powrotu do Domu, dopóki nie wejdzie
się w Kanał Świętości. Swoimi wyborami energetycznymi sami otwieramy lub
zamykamy kanał. Nie Bóg po śmierci nas ocenia, ale my sami.
Co sprawia, że w odczytach mamy wyższe parametry? Odczytujemy siebie na
poziomie energetyki. Kiedy wspieramy się technika pomocniczą (Dziupla, Orin,
działanie Światłem), to obraz tego jest taki jak byśmy wytworzyli więcej tej energii,
ale to iluzja. Chodzi o to, byśmy mieli te parametry sami z siebie, bez technik
uważności (techniki pomagają nam to osiągnąć i przyzwyczajamy się do tego).
Odczytujemy nasze szanse na powrót do Domu, przekroczenie progu
rzeczywistości. My musimy patrzeć na siebie kryteriami tam obowiązującymi. Tam są
przestrzenie duchowe, a nie energetyczne, a Duch musi się Duszy pozbyć, bo Dusza
jest energetyczna (dopóki jest, choć jedna cząstka energetyczna nie można się do
Domu dostać). Dopóki nie ma uczuć jest źle. Emocje, myślenie energetyczne, czyli
takie typowo fizyczne jest dramatem.
Skala Poziomów Duchowych i Skala Zesłańca
– tu sprawdźmy gdzie jesteśmy i gdzie po śmierci pójdziemy.
- Budzący się – z iluzji, potęgi samego siebie i własnej doskonałości.
- Zmieniający się – dzięki temu buduje samego siebie, jak się zbuduje ze Światła
może wracać tam lub tu jako Posłany, jako ten, który pomoże znaleźć innym
drogę powrotu do Domu, tak jak Jezus. Widzenie powrotu oczami tamtego
świata – w EJ, EP – moc 0 - 0,5 to obszar dokonywania wyborów. Wahadełko
oddajemy Górze i patrzymy, co nam powiedzą – badamy oczami Góry.
- Poziomy siania strachu ……..% Szansa wyjścia stąd w ………% ?
Warto przysiąść, popracować nad sobą, by ten padół mieć za sobą, bo z Góry też
można dużo zrobić. Nie ma u nas kochania, bo jak można o kimś pomyśleć źle,
wysłać mu coś negatywnego. Nie oceniaj, bo nie wiesz. Znać prawdę to co innego.
W ocenie mamy negatywy, narzucanie woli, ograniczenia.
Generalnie nie mamy przerobionego pokochania, dlatego od następnego razu
czas będzie poświęcany na praktykę, na sceny, na budzenie, odwagę, kim byliśmy
musimy znowu być. Nie tylko mamy wrócić, ale i innych sprowadzić do Domu,
wskazać drogę do Domu zagubionym. Nasze uzdrawianie polega na tym byśmy sobie
przypomnieli jak to robiliśmy w tamtych stanach, bo tam tak jest.
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Odruch pierwotny – wreszcie nadszedł czas, by nauczyć się korzystać z pewnych
zalet duchowych. Możemy już budzić się chwilami w sobie, utrzymywać takie stany
byśmy skorzystali z tego, czym jest nasz Duch. Inaczej funkcjonujemy na poziomie
fizycznym, inaczej na duszebnym, energetycznym, a inaczej wpływamy na zmiany i
przewidujemy wszystko, gdy jesteśmy obudzeni w Duchu. Rzeczy duchowe są
nieuświadamiane. Na poziomie energetycznym kochamy, na fizycznym całujemy, ale
miłość na poziomie duchowym to uczucie, ono nie istnieje, ale uwzniośla, masz
skrzydła orła. Może się wycofać kochanie, uwznioślanie jest, to uczucie, jesteś
bogiem. Czymś takim samym jest głos wewnętrzny. Oni nazywają to odruchem
pierwotnym, coś, co cię prowadzi.
Intuicja jest na poziomie energetycznym, na poziomie duchowym jest odruch
pierwotny.
Są trzy tryby działania :
- na pijaka,
- na dzieciaka,
- na Boga
Co zrobić, by coś się stało.
To wszystko, co tu jest leci z poziomu Ojca Wszechrzeczy, czyli naszej najwyższej
cząstki duchowej, ono przekracza Ducha, to jest poziomu Ducha Całości, ale jest
ciągle nasza (cząstka).
Aniołowie nie istnieją, nigdy nie istnieli.
W przestrzeniach duchowych istnieje tylko i wyłącznie obraz, nie ma słów, nie ma
intencji, Duch jest wolny. Duch, który dokonał wyboru w jakimś prawie, nie musi
mieć intencji, bo on w tym prawie jest.
Intencje są, gdy się nie ma pewności, kim się jest. Jeśli wiem, że jestem
światłem albo ciemnością, to tym jestem, jestem sobą (nie ma intencji). Informacja
przekazywana jest obrazem, ale obraz musi być dostosowany do warunków, do
poziomu budzenia się umysłu, świadomości i jaźni. Na każdym z tych poziomów jest
inne widzenie tego świata. To jest w nas. Odwzorowaniem tego są mity, które my
sami tam potworzyliśmy.
Tworzy się Elfy – to istnienia, które są tworzone, nie rozwijają się, Anioły,
Niebo i inne sytuacje. To jest w nas, z tym przychodzimy. To jest między-galaktyczny
język obrazowy, przyjęty kod, dlatego to istnieje.
Anioł jest pewnym naszym pasmem duchowym, więc my rozmawiamy
sami ze sobą. Duch Całości i ten Młodzieniec, co wychodzi (Grota Lodowa) to ciągle
nasza najwyższa postać oprócz Boga tamtej strony, Boga-Twórcy i Ducha Świętego.,
które są elementami stamtąd płynącymi i wszystko tworzącymi. Reszta – Aniołowie,
Cherubini, Archaniołowie, Stwórca to ciągle my. My – tam, to istoty, które są też
Stwórcami tylko na niższym swym paśmie, tam gdzie wzrosły i tworzą, mają całe
światy, a w niższych pasmach jesteśmy zagubieni, popełniliśmy błędy.
Ciągle żyjemy iluzją, że My, to My - tutaj. Tymczasem istota ludzka jest
wielowymiarowa, w wielu miejscach, miejscach wielu duszach, wielu postaciach
ducha. My się w środku otwieramy na to nasze duchowe pasmo, My sami siebie
uzdrawiamy, to jest postać Chrystusa na poziomie Anioła. Jezus uzdrawiał na
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poziomie Archanioła, ale w grę wchodziły Jego wyższe pasma, jeśli było trzeba. Świat
po drugiej stornie jest morzem twórczości. Tam, co zostało stworzone, zostaje, tam
nic nie ginie.
W Polsce będzie pierwszy kraj, piracko-wynalazczy. Kto ma jakiś wynalazek
umieści go w sieci, a inni będą mogli dokładać do swoje pomysły, – ale dzięki temu
powstaną cudowne, niespotykane dotąd rzeczy służące innym, i będzie to tanie,
dostępne dla wszystkich.
Wielu ludzi toczy odwieczną walkę między dobrem a złem, a ciemność - co
była, i dobro są ciągle w nim. Ciągle jest w nas mrok tylko spychamy to – stare
zwyczaje, nawyki. Dlatego istnieje ukryta komora w Czarnej Wieży, nasza
czarna skrzynka.
Sprawdź:
ile skrzynki w tobie jest, a poznasz prawdę, czemu jesteś pokrętny.
W sobie chcę widzieć światełko. Człowiek, w którym jest Światło widzi w
drugim tylko Światło – trzeba Światłem być, by w drugim Światło postrzegać.
- Mnóstwo osób z „naszych” pada, bo nie wie, o co chodzi.
Istnieją też istoty, które mają pasma Anioła i my czasami się z nimi spotykamy, ale to
nie jest nasze pasmo. Demony też w nas są (Demon i Anioł), bo to zawarte jest w
naszym Duchu Całości, on był po obydwu stronach i możemy to budzić, pytanie, co
chcemy budzić, Anioły czy Demony. O tym mówią skale: fałszywa energetyka,
fałszywa duchowość, itd. Aniołów jest tyle, ile chcemy, my też nimi jesteśmy, –
ale pokaż, ze nim jesteś, nie siej strachu, nie ograniczaj.
Jak korzystać z odruchu pierwotnego ( OP).
Mówiono zawsze o tym, by być dzieckiem. Jezus mówił – Bądźcie jako dzieci, a
odkryjecie swoją moc. Dziecko budzi się z odruchem pierwotnym, ale węzły
karmiczne i inne powodują, że musimy się uczyć na nowo. Dziecko kieruje się OP –
prawdą o sobie, jest ufne, a zabija się w nim duchowy atrybut (zakazy, nakazy), a
potem przychodzi strach - i OP zabity i trzeba się tego z powrotem nauczyć.
Tryb na dziecko – w nas budzi się dziecko, w pampersie, jesteśmy małym,
prawdziwym człowiekiem, zna nas cały świat – trzeba to odczuć, jego niezaradność,
nieporadność. Stać się dzieckiem. Wchodzimy w ten stan, w modlitwę i jako dziecko
załatwiamy sprawę, albo dajemy się prowadzić, bo może podpowie coś ważnego, na
co nie zwróciliśmy uwagi. Odzyskujemy to, co do nas należało. Dziecko tu łamie
zewnętrzne wartości systemu, dziecko czepia się i widzi tylko to, co jest korzystne. Z
drugiego człowieka wyłapie to, co jest w nim szlachetne, duchowe, bo natura
człowieka, gdy patrzy na niewinność, jest taka, że w przypadku dziecka może sobie
pozwolić na to, by być prawdziwym człowiekiem. Dziecko wychwytuje z tych osób to,
co najlepsze. W tym trybie rośnie nowa zaradność życiowa, pokazują jak
rzeczywistość wygląda i co masz zrobić. W tym trybie budzisz Moc Duchową i jak
zrobisz to, co ci pokazują, co widzisz własnymi oczyma, już kształtujesz
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przeznaczenie.
Dzięki temu powoli stajemy się tacy, jacy byliśmy jako dzieci, a przy okazji
uczymy się czuć to, czym jest OP. Nagle w drugim człowieku widzimy to, co widzi
dziecko – przyjaciela, pomoc i to jest czyste.
Załatwianie sprawy w urzędzie – urzędnicy też czekają na to, by przyszedł ktoś
uśmiechnięty, wesoły, ci ludzie wreszcie nie są systemowi. Dziecko łamie system i
znika nasz lęk. Dziecko pokazuje oczywistość, problemy są nie nasze tylko chore,
systemowe – baw się i nie przejmuj się tym.
W miarę życia traci się nasza duchowa pierwotna natura, wytracamy ją z
każdym fałszem, uderzeniem systemu. A nasza moc tylko tam jest ukryta. Musimy to
zrozumieć. Mamy cały czas być dziećmi.
Tryb na pijaka – ma inny charakter i odnosi się do innej części naszej
natury, ale tak samo jest odruchem pierwotnym. Wchodzimy w stan totalnego upicia
(w wyobraźni, w modlitwie). Cały świat o nas wie – media, przyroda itd. , każdy nas
zna. Musimy wejść w ten stan i go odczuć. Albo idziemy załatwiać swoje sprawy albo
dajemy się prowadzić, to ta sama pula nagród duchowych mimo różnicy w podejściu.
Odtwarzamy kolejny element duchowej doskonałości w sobie.
- Ten stan: uwalnia od leków energetycznych, pokazuje, żeby np. zmienić
postawę
- Nie patrz na to jak cię oceniają, to problem tych, co cię oceniają, wszystko
jedno, co o nas myślą inni, to ich sprawa, patrz na to oczami pijaka – rośnie
pewność działania
- tu też wzrasta zaradność życiowa, tu chodzi nie o to by czasem z tego
korzystać, ale by obudzić tę część naszej natury. Przypomnienie sobie tego
stanu uruchamia właściwe widzenie.
Lęki, napięcia są przyczyna nadwagi, a wejście w radość pozwala tracić wagę
W trybie „ na pijaka” łamiemy przeszkody w drugim człowieku, to tryb pewnej
komunikacji (mowa o pozytywnych pijakach), to otwarty port komunikacji, można się
ze wszystkimi porozumieć.
Tryb na Boga, – jeśli ktoś podlega mrokowi, czyli prawu tamtego świata, to
może tu odczuć potrzebę podporządkowania drugiego człowieka (uważać, jaki Bóg
się obudzi). Tu trzeba totalnie odczuć Boga w sobie (jest to trudne). Jako Bóg jestem
niezniszczalny, nie do tknięcia, mogę być niewidzialny, znika zagrożenie, nie istnieją
lęki. Zaczyna nam tu zależeć by się ludzie nie męczyli (nawet chcąc mi dołożyć), by
było Światło, by ich uzdrowić, ktoś jest ważniejszy niż ja.
Najważniejsze to odczuć wszystko–możliwość w tym trybie.
W tym trybie:
- odczuwa się, co tak nie dociera – Bóg istnieje wiecznie, jest cierpliwy
- jak jesteś mocniejszy, dajesz komuś iść pół kroku przed tobą (
współtworzenie, nie ma tarć).
- jak się nie skasuje umysłu, świadomość nie utrzyma wprowadzonych zmian.
- Bóg nic nie musi ( tego się uczymy) troski znikają.
- człowiek się nie liczy, liczy się tylko jego działanie, to, co wnosi po drugiej
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stronie, w Boskich przestrzeniach nie ma nas jak nic nie stworzymy – tylko,
co
będziemy tworzyć - Światło czy Ciemność
- nie ma tu żadnych ograniczeń, żadnych przeszkód w nas, jak dążymy do
jakichś celów, przeszkody są w nas, nie na zewnątrz i tu w tym trybie
możemy sobie pozwolić na normalność, na bycie stanem ( a to już jest)
- ograniczenia są na poziomie fizycznym, energetycznym, duchowym, a na
Boskim znika wszystko i drugi człowiek nie stanowi zagrożenia. Nagle
normalnie się żyje. To, co było nie należało do nas – umysł, programy.
Trzy postaci Ojca Wszechrzeczy są w nas zawarte.
- Pierwsza to ten Olbrzym, który trzyma kulę – swoje działanie, jeśli coś
zrobi, nie odwołuje tego.
- Druga to Młodzieniec, co z Niego wychodzi, jest pełen radości. On tylko
musi kochać ludzi
- Trzecia - Orzeł, co wylatuje – totalna wolność i niezależność. To wszystko
w nas jest.
Tam nie ma lęku, nie ma ograniczeń, jest tworzenie, a tu też jest proces na
poziomie duchowym, już jest i na poziomie energetycznym można go zapisać (jako
prawo, dążenie) i na poziomie ludzkim się przejawi, ale jak jesteśmy bogiem, w nas
to już jest, a my tylko utrzymujemy i to się przejawia. Wtedy taki ktoś, staje się
królem przestrzeni. Jezus urodził się jako Król Przestrzeni, a my musimy o to
zabiegać, by się na tym poziomie obudzić i każdy może.
Na początku trzeba wchodzić w tą modlitwę aż uda się to odczuć normalnie
funkcjonując. Odruch Pierwotny to coś, co na prowadzi ku nowemu.
Elementem
odruchu
pierwotnego
jest
coś,
co
Góra
nazywa
okomodowywaniem. Okomodowanie, czyli stan rozpoznawania przestrzeni, a
okodomowywanie to przejmowanie tej przestrzeni poprzez to, że odczuliśmy, że to
jest nasze miejsce. My mamy naturalną zdolność odnajdywania pasujących do nas
przestrzeni. Jak jesteśmy gdzieś, to czujemy czy to jest nasza przestrzeń, to może
być miejsce na wypoczynek, na dom, na spacer. „Poczujcie, co jest dla was, co was
wzmacnia, co jest radosne, to jest element odruchu pierwotnego”. Odczucie, że to
jest ten czas, ta chwila – to okomodowywanie. Korzystać z tego.
- Często mimo posiadania Dziupli nasz dom potrafi na nas negatywnie działać. My i
mieszkańcy tej przestrzeni potrafimy być producentem negatywnych wibracji, my
jesteśmy żywi. Ci, co mają ciało fizyczne wypromieniowują w przestrzeń to, co chcą.
To są nasze cząstki, choć niewidoczne. My mamy prawo się tam wypromieniowywać,
to nie będziemy tego zabijać.
Jak żyjemy lękami, wizją ataków, stresami, to się zapisuje. Dziupla tego nie
czyści. Dlatego powiedziano – modlitwa rano i wieczorem, raz dziennie
oczyszczanie. Jak nie mamy mocy, przez Dziuplę, albo sami czyścimy z żywych
cząstek. Dziupla nie chroni przed mrokiem w nas i który przez nas przechodzi.
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Sprawdzamy:
- na wahaczu: 50 % to wibracja nasza w tej chwili (inteligencja moja w tej chwili) a
jak wchodzę do domu, jaka wibracja i jaka inteligencja, maleje czy wzrasta ( może
być sianie strachu).
Jak otwieramy się na poziomie Ducha to wszystko przepromieniowujemy, ale zmiana
postawy (lęk, gniew) to likwiduje.
Zachwyt nad pięknem jest w nas (poziom fizyczny – podobanie, na poziomie
energetycznym – to nas kręci, ale zachwyt jest duchowy). Na poziomie duchowym
nie ma prawa własności, to, czym się zachwyciłam to mój obraz (może być
reprodukcja). Naszą przestrzeń można zmienić – kolory ścian, obrazy, wystrój, robić
to. To ma wywołać zachwyt. Najprostszą techniką można zmienić nasz dom w wielki
aktywator – tu nam chce się żyć, tu zdrowiejemy, radość, piękno, duchowe
uniesienie.
- Wszystkie nasze techniki, cokolwiek robimy, gdziekolwiek, myślimy, że jesteśmy
odbywają się po drugiej stronie tylko w jednym miejscu. Wspomnienie ze Zbrojowni
– nie ma tam broni, tylko jakieś dzidy, bo to widzenie było z poziomu fizycznego,
energia praktycznie nie istnieje, bo jak się działa z poziomu ducha to, co mogą
zrobić jak mnie nie ma, tylko trzeba być w tym stanie. Więc nawet energia tam nie
istnieje. Natomiast jak otwieramy kanał i zaczynamy działać, wszyscy się tam
znajdujemy, w Zbrojowni. To są elementy duchowe. Tak naprawdę to my obrazem
zmuszamy się do widzenia czegoś, bo przez to, że widzisz rośnie ci pewność. Tak
jak widzisz samego siebie, swoje pasmo anioła, to uruchamiasz coś w sobie. To
jest podpowiedź, by być na jakimś poziomie wibracji i na tym poziomie odczuć to,
cośmy już robili. Teraz pójdziemy w modlitwie do Zbrojowni. Zbrojownia to walka o
życie na każdym poziomie. Działanie w trybie na pijaka, na dzieciaka odbyło się w
Zbrojowni. To jedno nasze duchowe pasmo, to jest zdolność, pokazanie, co trzeba
robić. W Sztabie Dowodzenia tez tylko prosty stół i PBZ, nic więcej nie potrzeba.
My mamy tylko to odkryć, że to robimy.
Modlitwa:
Budzimy się w sobie, nie wchodzimy w tamte wymiary, my tam jesteśmy, bo
to jest Zbrojownia, to są koszary, to jest arena ćwiczeń, miejsce specjalnie do tego
przygotowane. W wyobraźni widzimy nas siedzących fizycznie. Nasza uwaga skupia
się na tej przestrzeni. Na czole powstaje płomień, jakby biała łza. Nasze głowy płoną
białym Światłem. My będziemy działać a jednocześnie w Zbrojowni działa jakaś nasza
cząstka duchowa oddzielnie i nie musimy widzieć, co ona robi. Będzie to forma
antydziałania w antydziałaniu, bo my chcieliśmy antydziałania, by coś się stało i z
poziomu duchowego działamy. Teraz robimy to samo z poziomu fizyczności. Teraz w
działaniu dotykamy fizyczną ręką i mówimy – to ma być zdrowe, to naprawione, …,
na poziomie fizycznym oddajemy człowieka Bogu, my ludzie fizyczni, wiedząc, że
duchem jesteśmy tam obudzeni całkowicie.
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Czyli każdy teraz działa na tego, kogo chce uzdrowić, bez włączania energii,
fizyczne ręce, fizyczne ciało jakby zabawa dwojga dzieci – patrz kolanko masz
zdrowe (w ten sposób działać). Odrzucić energię i wizję energii, fizyczne ręce i
fizyczne głowy. Czegokolwiek dotykamy to fizyczność do fizyczności, ale
wewnętrznym widzeniem. W domu praktykować, a efektem będzie taki transparent:
„ I o to powstali ci, co powstać nie zamierzali” ( próbowali).
Pokazują, że nasz Duch jednocześnie tam trenuje, z rąk lecą całe płomienie
tak gęste, że palą przestrzeń, zmiany niesamowite, choć my to tylko dotykaliśmy. To
techniczna modlitwa, coś się zapisało.
Wstęp do modlitwy.
Modlitwa kamienia na umysł, na świadomość. Jeśli wchodzimy poza próg, trzeba
odczuć Nicość. Do tego musimy wejść w stan, w którym nic nie istnieje. Gdy mówię o
odczuciu Nicości tzn. że odczuwam coś co jest w Nicości, ale gdy ma być „nic” czyli
nic nie ma, to wtedy dopiero włącza się postrzeganie siebie. Dopóki jakaś nasza
cząstka w energetyce i w myśli jest skierowana na zewnątrz, nie może człowiek w
pełni odczuć siebie. Można osiągnąć taki stan, w którym wszystko to, co jest w nas
jest wycofane. W świecie energetycznym jest non stop wymiana energii i można
sprawdzić, kto ile bierze i kto ile daje, Jezus dawał 90 %, tak jak jest w mocy
przekształceń.
Jeśli w Nicości uda się nam odczuć siebie, wtedy rozumiemy, ze jesteśmy
całym darem, że jesteśmy wszystkim i wtedy możemy w tej samotności być do
końca.
Jak wracamy do siebie, traktujemy drugiego człowieka nie jako dawcę energii,
bo jesteśmy pełni i nie musimy niczego żądać od niego. Ten stan nazywa się
samotnością naszą i tylko wtedy można się z drugim człowiekiem prawdziwie jednać,
bo nie ma tu zobowiązań, bo jesteśmy wszystkim, inne nie istnieje. Wtedy można
wypracować więcej pasm jednających i jednoczących z drugim człowiekiem. Mamy tu
takie pasma, które oddziałują bezpośrednio na powierzchowność energetyczną i
takie, które wnikają głęboko. Im więcej pasm jest w nas otwartych tym komunikacja
z drugim człowiekiem jest pełniejsza.
„Samotność jest darem, którym można otworzyć każde drzwi. Tylko ten nie
lęka się być samotny, kto odnalazł ścieżki łączące go ze wszystkim i wejścia do nich
zawarł w sobie.
Jak w was są 3 ścieżki to oznaczają łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
4 – precyzja w nawiązywaniu kontaktów,
5 – łączenie znajomości ( pełne i aktywne 5 przez nas nasi znajomi zostaną
połączeni w znajomości, jednoczą się ludzie podobni),
7 – to centrowanie znajomości we wspólnym ogniu miłości,
11 – miłości wzajemnej,
13 – centrowanie we wspólnym trwaniu, gdzie sama obecność jest
zwiastunem zespolenia na poz. duszy oraz wglądu na poziomu Ducha.
- Jezus zespolił w sobie 17 ścieżek jednocząc się z człowiekiem na poz. Ducha,
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dlatego, On odbierał całościowo człowieka (nie można było Go zwieść). Dla
Niego śmierć ciała nie miała znaczenia, bo integracja obejmowała ten obszar
całkowicie.
- Zeus centruje wejście w całość 30 ścieżkami panując totalnie nad ludzki
ciałem i duszą, odczuwając totalnie jedność na poz. ducha i radość ze
wspólnego trwania w Bogu. Zawsze, o ile odczuwa się taka potrzebę, można
odbić lustrzanie w człowieku stan jedności połączony o jeden poziom.
Przeciwwagą tej białej magii braterstwa jest Czarny Złom Mroku i siła
degradacji w PTP”, ( by kogoś rozkochać wystarczy rozbudzić w sobie miłość do tego
kogoś, – jeśli Góra popiera. Im miłość większa to tyle można wdrukować w drugiego
człowieka minus jeden poziom, prosić Górę o wsparcie). Jeśli aprobata Duszy
przekroczy 80 % to się staje, tu nie ma oszustwa, bo wszystko jest czytelne. Jak
przekracza się w poziomie kochania 9, 10 to osoba już nie musi dla nas istnieć, jest
tylko uczucie.
Wiedząc ile ścieżek mamy aktywnych, od razu zrozumiemy, dlaczego relacje z
ludźmi się układają lub nie. Przy ciemności jest inaczej, maja rozproszone pasma,
wygląda to jak mgła, czyli maja solidniejsze wejścia, rozpoznają się przez wszystko
(np. drzewa). Czują siebie, są uczeni tego od dziecka. Ludzie za dużo czasu
poświęcają na myślenie i nie łapią tego „poza”, co jest tam. Wejść w stan
niemyślenia, czyli najpierw zrezygnować z ciała (zamykam oczy i jestem „tam”),
potem zrezygnować z relacji, potem kasować myślenie (przestajemy żyć drugim
człowiekiem, światem i otwieramy się na przestrzeń duchową). Jak się uda wejść w
stan zanikania myśli, włącza się odczuwanie, to najwyższy stan, nie można go
przekroczyć. Dzisiaj wejdziemy w odczuwanie samotności przez wprowadzenie się w
stan, w którym wszystko ma zniknąć, ale trzeba to odczuć. Tak jest i już. Utrzymując
ten stan wejść w odczuwanie. Jak to się uda, to włącza się pełna wizja po tamtej
stronie spoza Miasta Rzeczywistości. Tam nie wejdziemy, ale to, co idzie jest
sterowane przez Najwyższe Siły. Chodzi o to byśmy wspólnie weszli w pewną
wibrację. Jeśli się to uda osiągnąć, to sprawdzimy w odczuciu tej samotności
odczucie wszystkości w sobie, to jest pierwszy raz odczucie siebie. Jak myślisz o kimś
innym to od razu czujesz jego obecność. Totalna ciemność, nie ma nic. Dać się
prowadzić swojemu Opiekunowi i sami siebie będziemy prowadzić. Odczuć
samotność.
Modlitwa
Ciemność, umysł wyłączony, nie ma nic. Jesteś tylko ty resztę zaczniesz tworzyć i
wtedy dopiero otwiera się ta najwyższa cząstka, wyższy poziom. Tu dopiero człowiek
może sobie spojrzeć w oczy. Pracujemy nad odczuciem tego, że wszystko zniknęło.
Nagle rozumie się, że nie potrzeba emocji, nie potrzeba o czymkolwiek myśleć, bo już
tego nie ma, rozumie się, ze można wreszcie wsłuchać się w samego siebie, bo tylko
my jesteśmy i umysł kieruje całą swoją potęgę, całą niezaprogramowaną czystość
właśnie na nas, służy poznaniu samego siebie. Odtwarza już tylko to, co jest prawdą,
ludzką doskonałość i w tym stanie będziemy ją poznawać. Jak będziemy słyszeć
dźwięki, możemy sobie przypomnieć o tym, że to jest jedynie zapis w naszym
umyśle, w pamięci tego, co było, ale już zniknęło. Boska bomba atomowa wysadziła
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wszystko tylko czasem coś się w głowie słyszy, coś, co już nie istnieje. Mamy odczuć
prawdziwą samotność, tylko wtedy obudzimy się w Bogu.
Siedzimy w metalowej kuli, szerokiej i nigdy stąd nie wyjdziemy. Świat
zewnętrzny jeszcze istnieje w naszej wyobraźni, ale on już dla nas zniknął. Jesteśmy
tylko my w tej kuli po kres istnienia. Wtedy zaczyna się siebie słuchać. Skoro nie ma
już, o czym myśleć, bo nic nie istnieje, wtedy zaczynamy powoli wypełniać się tylko
własną obecnością. Nagle zaczyna się już czuć to, co jest niemożliwe do uchwycenia,
gdy cząstki zewnętrzne decydują o naszych wyborach i są w nas. Tu jesteśmy tylko
my. Nagle widać jak ciało oddycha. Taka para z mięśni, ze wszystkiego leci. Nagle
widać jak coś przeszywa serce, oprócz jego naturalnego rytmu. Ciało wydaje dziwne
odgłosy, dziwnie się rusza, dziwnie mówi.
Człowiek z przerażeniem konstatuje, ze nigdy siebie nie słuchał ciała. W tym
ruchu energii, w brzuchu może być wszystko bez żadnych emocji. Potem odkrywamy,
ze to wszystko, czego szukaliśmy na zewnątrz, było w nas tylko tłumione przez
potężniejsze, agresywniejsze kamienne energie. Jak się odczuje swoje ciało, siebie tu
siedzącego tu, w środku, okazuje się, że jest miłość, że jest piękno, ze jest odkrycie
wszystkiego, co jest duchowe, tu w nas. Nie musimy szukać na zewnątrz. Powoli
będzie się w nas budzić to, co jest najpiękniejsze w ciszy. Cisza – Piramida jest w
ciszy, tam powstał biały, żywy człowiek. Tu wszystko jest w nas. Obudźmy to, a
każdy z nas będzie samowystarczalny. Jak się kiedyś z tego wyjdzie, to będziemy dla
tego kogoś darem, obecnością. Wszystko w nas było napięte, tylko i wyłącznie przez
to, że cudze obecności w nas powodowały owe napięcie. Kiedy to zniknęło, to
wszystko się wypogadza, choroby ustępują, wszystko wraca do normy, ponieważ nic
nie zakłóca naturalnego mechanizmu obronnego, który nagle okazuje się być
naturalną funkcjonalnością, niczym więcej. Wreszcie najdrobniejsze cząstki, które
wszystko regulują, to Światełko, pojawia się w nas, pojawianie na zewnątrz i my
zaczynamy promieniować. Wszystko się w nas naprawia. Ręce stają się wielkie,
wielka kula Światła jest na dłoni i to jest naturalne, w to byliśmy wyposażeni, ale gdy
jest napięcie, gdy są obce energie w nas, to nie funkcjonuje. Jacy jesteśmy cudowni.
Wszystko zniknęło, my budzimy się, nasz Duch się budzi, nasza Dusza się budzi,
nasze ciało budzi się w prawdziwym rytmie życia.
Teraz przyszła wysoka Postać i bierze nas na zamarznięte jezioro, jest lód.
Boso ślizgamy się po lodzie, a jest na nim cienka warstwa śniegu, a to piłuje. On się
śmieje i zachęca nas do zabawy, ślizgania się. Nic się w stopy nie dzieje, tak jakby
nie można było naruszyć struktury skóry, nie powstaje temperatura, nie, bo
zewnętrze nie istnieje. Kiedy uświadomiliśmy sobie, że nasze ciało istnieje to, co
może w nie wejść?
Jesteśmy tylko my, reszta to funkcja samotnego boga (Boga), który może
kierować wizją jak chce. Niektórzy turlają się w śniegu, ktoś, po pokonaniu lęku,
tarza się w śniegu nago, wstaje potem i mówi „ Boże, ale zabawa” i wznosi się jak
rakieta do nieba. Czy to możliwe – znieś wszystkie ograniczenia, uwierz, że potrafisz
„ Pamiętaj, jesteś cząstką Boga, obudziłeś się tu, gdzie nic nie istnieje”. To, co
przyjęte jest za poprawne na tym poziomie może dla ciebie zniknąć. Uwierz, a stanie
się, trenuj potęgę samotności, a obudzisz się w Bogu. Bóg wszystko potrafi,
ponieważ jest tobą”.
Poziomów Mocy Chrystusowej nie ma w człowieku, natomiast Chrystusów jest
nieskończoność, grupują się na 19 poziomach odczuwania przez człowieka. Jezus był
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na 12 poziomie. Jeśli ktoś dostał kiedyś Koronę Cierniową to miał poziom 6, 8-my
poziom jest odczuciem przyjścia dla kalekich i chorych, dzięki czemu my wierząc w
to, że istnieje jakiś świat, gdzie jest ból i krzywda uruchamiamy w sobie Boskie
Światło by im pomagać, poziom 9-ty, to odsyłanie radosnych ku Światłu, a tam,
kiedy rzeczywistość się miesza, odczuwanie Boga w człowieku” ( przekaz).
Poziomów Chrystusa nie ma w człowieku, natomiast my możemy na pewnym
poziomie się obudzić, czyli im jesteśmy doskonalsi, tym bardziej odczuwamy i
bardziej korzystamy z naszej mocy. Tu, w samotności jesteśmy schyłku tej drogi.
Teraz przejawiło się u góry wielkie, bezosobowe Światło, wielkie niczym słońce
i promieniuje zewnętrznymi obwódkami. Teraz jesteśmy tylko my i to Światło. Oni
powtarzają „obróć się i idź, człowiek się obraca, nie ma jeszcze nic, ale wszystko z
mgły zaczyna się powoli wyłaniać i już wiemy, że tak naprawdę istniejemy tylko my i
nic więcej, a to, co jest przed nami –to gra, ten świat, ta rzeczywistość, to jest
powołane po to by nam było dobrze.
„ Masz dwie pochodnie w ręku, idź i nieś to Światło, tylko uważaj, by pochodnia w
jednym ręku nie przemieniła się w katorżniczy miecz”.
My możemy iść, możemy wybrać z tego świata to, co najlepsze – kupić w kiosku
gazetę lub go spalić, wybór należy do nas. Pokazują to tak - patrz człowieku, tak
naprawdę twoją przestrzeń wypełniają różne rzeczy: wspomnienia, krzywdy tych, o
których myślisz, taki chaos energetyczny, ale wybierz z tego to, co ci pasuje, bo i tak
przenikasz wszystko, bo to jest. Wybierz te fragmenty, które cię interesują, a o
innych zapomnij. Pamiętaj, Świetlana Rodzina kieruje się Światłem, wypełnia się
Światłem, kieruje się prawem duchowym. Potem zapomnij o innych. Nie musisz o
nich pamiętać. Jeśli będą to świetlani ludzie, oni ci krzywdy nie zrobią. Tu czujesz się
bezpieczny, tu już ich nie potrzebujesz. Nie lękasz się, wiesz ze są. Bez obaw możesz
spojrzeć na cały świat. Możesz przenieść się w miejsca, w które chcesz, doświadczać
cudu dotykania trawy, jedzenia zboża, smaków owoców, bo to jest cud. Jak się tym
nasycisz, spójrz do góry, popatrz jak jest pięknie i wtedy wiesz już, ze jesteś
wszystkim i wtedy już wiesz, że na każdym poziomie, który jest w tobie zawarty,
możesz się obudzić, ale w Boskiej Prawdzie, ponieważ jesteś tylko i wyłącznie ty, a
reszta to sen, dzięki któremu nie czujesz się taki samotny. Ale tylko w samotności,
jak jesteś potężny, funkcjonuje twoja moc. Nie pozwól jej niszczyć cudzymi
obecnościami. Do nieba wchodzi się pojedynczo. Nie można tu przyciągnąć żadnych
niewłaściwych energii.
Dopóki trzymani będziemy przez relacje, myślenie o człowieku przez
niskowibracyjne cząstki jednoczące nas ze światem, bram nieba nie przekroczymy. A
tutaj, tu gdzie na każdym poziomie istnieje Światło, istnieje też wyższa wibracja.
Wypełnijmy się nią, utrzymujmy ją, a nasza duchowa struktura stanie się czysta i
będziemy sami mogli odemknąć drzwi Świątyni Serca i iść korytarzem wprost do
Ducha Świętego.
„ Pamiętajcie, że na was czekamy” – głos z góry.
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Czyli już wiemy, że mamy być czyści, tylko świetlni i możemy swobodnie tam przejść.
Każda nasza cząstka fizyczna, energetyczna i duchowa musi być złączona w Świetle,
przenika się, bowiem do raju jak Światło, więc stańmy się w końcu tym Światłem.
W samotności wszystko zaczęło w nas poprawnie żyć, bo okazało się, że to nie
było trudne. My tylko nurkując w rzeczywistość stajemy się brudni, ponieważ
dokonujemy niewłaściwych wyborów. Możemy z tego zrezygnować, możemy być
czyści. Cała moja istota ma być czysta, promieniować na zewnątrz miłością,
jednością, darem pojednania, ponieważ to ja jestem wszystkim, gdy idę ku Bogu.
Amen.
Po modlitwie
Okazuje się, że jest mnóstwo funkcji, których nie znamy, a które przez cząstki
są tłumione i nagle, jak nic nie istnieje, nic nie działa, to wszystko to się budzi.
Wszystko w nas jest. Przed Światynią jest tak, że jak jesteś czysty, jasny (Zosia), to
drzwi Świątyni otwierają się same i biegniesz jak małe dziecko, czyste, niewinne. Na
lodzie pod stopami było Światło i nie czuło się lodu.
Zbyszek: interesuje mnie tylko uzdrawianie, oczyszczanie człowieka, tak by
likwidować całe zło, które jego łamało.
Jak obserwowało się ciało ( w modlitwie) lewa ręka był kulą Światła.
Jesteśmy wyposażeni w naturalny mechanizm obronny, czyli kopiowanie cudu, który
jest w nas, w innych by siłą działać. Wiemy, że to wszystko to jest Moc Całości, ale w
Bogu to jest wszystko zawarte. Można odczuć jak jesteśmy w Nim, to jest nauka
wszystkich pokoleń, wszystkich doświadczeń, a to On, Całość to On, my to On. Próba
zadziałania samemu wiedząc, że to wszystko to i tak Bóg. My, to cudowny element
wszystkiego. Trzeba złamać brak pewności, lęk, poprzez odczucie tego odcięcia.
Kiedy budzi się prawdziwa moc, okazuje się, że ta najpoważniejsza jest tak ulotna, że
tylko jakieś cząstki dobiegają z zewnątrz i od razu ją burzą. Dlatego przy uzdrawianiu
duchowym trzeba wchodzić w 12 poz., gdzie jesteśmy tylko w tamtych energiach, bo
my istnieć zaczynamy na poziomie, na którym nie jesteśmy zbrukani cudza
obecnością. Jak ktoś tu otworzy oczy to jest bardzo czysty.
Otwieramy się na poziomie naszej czystości i spróbujmy wtedy zobaczyć, jak
każdy z nas już uzdrawiał (pamięć tego cośmy robili, naturalna cecha, po drugiej
stronie każdy uzdrawiał). My tu działamy tak, jak „tam” działamy – to, co na dole to i
na Górze. My, święci po drugiej stronie i tu to samo. W samotności obudźmy pamięć
tego, co było. My musimy odczuć, jacy naprawdę jesteśmy.
Jak płynie od nas tylko jedna cząstka negatywna, to jest bomba atomowa, która
rozwala Duszę i Ducha czyniąc cię niewolnikiem cudzych energii.
Jak od ciebie popłynie Światło, (bo tylko ty istniejesz nie musisz wchodzić w
interakcje), wtedy budzi się twoja moc, budzisz się ty z pięknymi, świetlnymi rękami,
z magiczną głową, z magicznym sercem, z magiczną Boską Istotą zawartą w tobie.
Ta istota zawarta w tobie nosi twoje imię.
Tu nie ma posyłania energii. Tu mówią ”pozwól, by stał się cud”. Przecież ty
tylko jak Bóg pozwalasz, by w drugim człowieku stał się cud istnienia w Świetle, w
dobru, oddajesz go Bogu. Bóg się w nim budzi. Masz prawo na tym poz. do tych
działań.
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Nie wysyłaj energii, bo to jest niepotrzebne, to tu nie istnieje, pozwól zaistnieć
cudowi. Obudź Boga w drugim człowieku, odwdzięczy się tym samym innej naszej
cząstce, bo w Bogu wszystko jest jednością.
Zbyszek: I zaczynam kochać tę cząstkę, na którą ta osoba będzie działać, to będzie
znów obudzony w Świetle drugi nasz brat nie zepchnięty przez niewłaściwe wybory w
otchłań Tartaru(?). Od dziś zaczniemy być siewcami Światłości. To są pierwsze
pasma Światłości. Zaczyna się gra na wyższym poziomie, a to jest stałe połączenie ze
stałymi procesami. Na tym poziomie jak podłączasz człowieka, non stop jest
uzdrawiany, czyszczony, utrzymywany i łamane są w nim niewłaściwe procesy.
Nasze uzdrawianie po drugiej stronie trwa cały czas. Energie nie lecą.
Uruchomiony jest stan, to ciągle jest. Mamy zapis w głowie i cały czas leci. Jak
jesteśmy Światłem i jesteśmy z kimś to automatycznie go uzdrawiamy, nie możemy o
tym zapominać.
Cały czas będziemy teraz korzystnie działać, a nie tylko wtedy, gdy się
skupiamy, (trzeba być na luzie, w samotności).
Nie wolno zapominać o tym, by w czasie działania powiedzieć obrazem o tym,
co ma być. Bez obrazu nie da się tworzyć rzeczywistości, czyli myśl musi być.
- Tu jest mowa o naszych stanach, dzięki którym materializujemy, uzdrawiamy i
wpływamy na życie. To jedno i to samo, ale za każdym razem działa trochę inaczej.
Chodzi o to, by zrozumieć modlitwę – w Imię Ojca, Syna i DŚw. oraz w Imię Syna,
Ojca i DŚw.
Przekaz:
„Cały czas to, co robi kościół i system to oddzielenie człowieka od Boga wtedy, gdy
my tu działamy i się modlimy. Bóg po drugiej stronie robi dokładnie to samo tylko
odwrotnie – w Imię Syna, Ojca i DŚw. Jak się to odczuje to jak się uzdrawia kogoś,
to budzi się to w uzdrawianym i czuje się, jak się jest uzdrawianym przez samego
siebie (jest odwrócenie).
Synu, prawdy są niezmienne, w tym założeniu pociąg zawsze istnieje, a więc
jest w aktywnym bezruchu lub ruchu (kolejowy). Czy on stoi czy jedzie, on zawsze w
mniejszym lub większym stopniu oddziałuje na otoczenie. Stojąc zajmuje miejsce lub
skupia na sobie uwagę, jadąc efektywniej zmienia rzeczywistość. Wówczas jego
fizyczne ciśnienie wprowadza większe zmiany w materialnej rzeczywistości.
To samo jest z człowiekiem, człowiekiem, o którego sile działania decydują 3
czynniki:
- ciśnienie fizyczne, czyli materializujące
- ciśnienie energetyczne wymuszane siła woli
- ciśnienie duchowe, zależne od siły duchowej, w tym i siły promotora
czyli prowadzącego lub opiekuna, czyli istoty dozorującej. Jezus, jako Wtajemniczony
Mistrz wszystkie 3 składowe rozwinął na maxa na czas istnienia w ciele fizycznym.
Chcemy ci podpowiedzieć byś umiał w sobie rozdzielić 3 obszary, w których działasz
nieco inaczej. Sukcesy w życiu gwarantuje ci ciśnienie fizyczne i energetyczne, bo to
one za czasu ciała fizycznego kształtują przestrzeń życiową.
Wówczas duch pożeniony z siłą działania modyfikującą cele wynika z
uruchomienia na stałe świadomości, którą można nazwać roboczo wolą ducha lub
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duchowym płomieniem, ale o przeobrażeniu materii decyduje wyłącznie głębia
wejścia w ruch, co można nazwać parametrem ruchu. Tu owe wspomniane 3
parametry decydują o sukcesie we wprowadzaniu zmian.
Zrozumiałym jest, że działanie na poz. fizycznym jest bolesną inwazją, którą
wielu nazywa bolesnym dążeniem. Skuteczniejsze, ale przedłużone w czasie jest
działanie energetyczne, które łatwiej można zakłócić niż ruch na poziomie materii.
Jeszcze ulotniejszym, ale przenikliwszym jest działanie z poziomu Ducha, którego
zmiany rozwiewa nawet stan zwątpienia.
To, co robimy to dwie rzeczy: budzimy się na jak najwyższym poziomie i
uczymy się pewności, wszystkie te techniki to oszustwo na poziomie umysłu (jak z
Aniołami). To, co dzisiaj się stało jest trwałym zapisem – wiesz, że uruchomiłeś i że
cały czas leci. Jak odczujesz to w sobie, to już jest. Jedynie wejście z poziomu
odwróconego kryształu, by w człowieku modlił się Ojciec – w Imię Syna, Ojca i DŚw.
gwarantuje stałe utrzymanie działania. Ten, kto odważy się wypowiedzieć te słowa
już będzie czuł ich lustrzane odbicie, lecz dopiero połączenie tych wszystkich
elementów gwarantuje odnalezienie drogi do Strumienia Życia, w którym istnieje to,
co Jest. My popełnialiśmy błędy (to jest zdrowe, tamto jest zdrowe), bo bez
Strumienia Życia, bez Energii Zrodzenia była tylko makieta, to nie dostawało Duszy, a
Duszę każdej cząstce nadaje tylko Bóg, czyli jak nie było tego pasma to była jedynie
rekonstrukcja i ludzie energie uruchamiają, tylko bardziej DNA – zdrowienie.
„To Strumień Życia jest tajemnicą powołania świętości, a więc pochwały dla dzieła
Bożego jako takiego, a więc i sam jest tajemnicą, czymś w rodzaju masy plastycznej,
która choć doskonale czysta, dokładna i we wszystko wchodząca, potrafi wejść w
energetyczny obraz ludzkiej myśli i odwzorowań tego, co przenosi w niej Duch,
sprawca zmian, oaza wiedzy i symbol mądrości, (choć byliśmy w tym stanie, to
musimy obrazem powiedzieć, o co chodzi, obraz - uniwersalny język komunikacji we
wszechświecie). Wówczas poruszony dziewiczy Strumień Życia niczym plastelina
wykona wszystko to, co obrazem podpowie myśl o ile w jej tle działa niedostępna dla
umysłu i świadomości wiedza Całości, którą trącić ledwie potrafi ludzka jaźń. (My
musimy zaufać, wiedzieć, że nasze najwyższe cząstki gdzieś tam to robią tylko my nie
jesteśmy stanie tego załapać. Zaufać samemu sobie. W samotności zawarte są
wszystkie nasze sekrety, tam możemy idealnie się poznać i tam odczuć to nasze
„mogę”). Gdy tak się stanie, program właściwie zakoduje obraz w ruchu cząstek
Strumienia i to, co i tak jest zapisane, stanie się w doświadczeniu udziałem
człowieka. Oznacza to wprost, że człowiek w ogóle nie musi wiedzieć jak co zrobić,
zmienić, przekształcić, a to zrobi o ile jego duchowy parametr zakłada takie działanie
(my wszystko możemy, przynajmniej jak jesteśmy czyści) i w czasie działania mamy
(a mamy !) pootwierane kanały, więc działać możemy. Kiedyś na poziomie Stwórcy,
jak do tego poziomu dochodziliśmy to pojawiała się kometa i do komety dawało się
ludzi, to było otwarcie i uruchomienie pewności w uzdrawianiu, tu jest to z wyższego
poziomu, tu kodujemy się na – „działam i leci”).
Sprawdzaj, więc (mowa o parametrze duchowym)
jego poziom, a więc siłę, a dowiesz się co potrafisz i nie zapominaj, że duch
nigdy nie cofa swojej obietnicy, a więc swojego działania, nigdy bowiem kto daje i
odbiera… .
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(Dzisiaj jak zadziałam, nawet, gdy pomyślę, że może nie leci, to wiem, że i tak
leci, ale lepiej nie wątpić).
Dopóki nie jesteś trwale obecny w swoich wyższych wymiarach duchowych
możesz się wesprzeć techniką Białej Ręki zwanej przez was działaniem kwantowym,
którą to techniką kodujesz samego siebie na wyrzeźbieniu w strumieniu światła tego,
co chcesz, by ożyło lub w życie się włączyło (nie kodujemy kogoś tylko samego
siebie, odzyskujemy sposób działania po duchu, budujemy się znowu w Świetle,
odzyskujemy utracone). Dzięki temu można uzyskać niezłe wyniki począwszy od
częściowej materializacji, a skończywszy na niemal pełnej regeneracji organu.
Ale pamiętaj, że technika ta ma także swoje dno, gdyż potrafi zniszczyć DNA.
To właśnie w niej, w czarnym odbiciu poprzez magię i rytuał woodu niszczy ludzi na
poz. fizycznym i energetycznym (uważać na życzenia, my w tym stanie kochamy
wszystkich). „Twoje ręce nie są po to by działać, by wysyłać energie, ale to
odmykania przestrzeni (stanów zmian i to, co my robimy to otwieramy przestrzeń i z
poziomu Ducha wybieramy tylko to, co ma być).
Serce po to, by zakotwiczyć się w tych przestrzeniach, a umysł by je
programować. Lecz tylko twój Duch potrafi tak to w całości zespolić, by powstał w
twoim ciele ładunek nazwijmy to energetyczny, który swym potencjałem potrafi
wyrzeźbić to, co pieczęć obrazu w krysztale życia ujrzeć potrafi. Nie smuć się, gdy
coś ci nie wychodzi, nie raduj się, gdy wprowadzasz zmiany, bo nie poczujesz fali
duchowej, jaka pulsuje między tymi stanami (chodzi o równowagę energetyczna, nie
odbierać emocjonalnie, bo to niedojrzałość energetyczno – duchowa, człowiek
stabilny jest w ciszy, odczuwa zmiany bez wzruszeń). To wiew wiatru, którego nie
widać, który jednak gnie czubki drzew. Musisz odczuć ten delikatny ruch liścia na
Drzewie Życia, by echo początku świata odbiło się od ściany twojego obrazu
powołując namiastkę Bożego Strumienia. Nie bój się eksperymentować z tymi siłami
o ile za każdym razem będziesz do współpracy wzywać siły, jakie cię tworzą,
prowadzą i ciebie doświadczają. A gdy toniesz w morzu energii, owe mogą cię
zniszczyć, ale gdy prowadzi Cię głos wewnętrzny, to on, nie one, prowadzą Cię
właściwymi ścieżkami nie pozwalając, by został w tobie i innych naruszony żywy
płaszcz biologiczny i energetyczny.
Daj się całkowicie prowadzić swojemu Duchowi, a znajdziesz wśród wód
rozwiązanie, co do wszystkich swoich działań bez narażania się na skutki ruchu fal,
które przepływają przez ocean energetyczny od zawsze krusząc jego naturalny
spokój. (jak jesteśmy całkowicie duchowi, fale energet. nie przepływają), nie niszcząc
naszego działania ( jesteśmy ponad tym, ale już kiedyś kazali nam odczuć bicie
kosmicznego serca).
Gdy twoje twórcze działanie za długo trwa, gdy masz trudności z powołaniem
impulsu życia, na twoje dzieło nakłada się niszczące pasmo destrukcji osłabiając
skuteczność twoich zamysłów. ( Im dłużej działamy to słabnie wiara, wejść w stan –
jest zdrowy i już – to pewność zostaje zapisana, krótko, ale to poczuć i zrobić
działanie. Zaś samo przygotowanie do ostatecznego działania może się w czasie
rozwlekać, nabierać mocy, wchodzić w stan przygotowania, byle czuć, że już możesz,
ale zrób i skończ, to ma lecieć, nie wracamy myślą, to kodowanie siebie) lecz
uderzenie powinno zabrzmieć zgodnie z akordem Wszechrzeczy, który twoja dusza
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doskonale wyczuwa o ile nie zabija jej słyszenia echo fal destrukcji, które przed tobą
tworzyli inni (jak się otwieramy i odczuwamy w samotności to wypalamy to). Dopóki
tych fal nikt nie usunie, dopóty będą one zaburzać efekty twoich starań, raz
pozwalając ci osiągnąć oczekiwany wynik, to, kiedy indziej w podobnym przypadku
zwieść cię na manowce bez owocnych działań. A im więcej jest przestrzeni w danym
człowieku, echa różnorodnych zaburzeń, tym trudniej ci uchwycić martwy czas, jaki
powstaje między akordami bijącego kosmicznego serca. Dlatego łatwiej ci będzie,
gdy najpierw całość wyczyścisz z szumów destrukcyjnych fal.” (odczuwamy
doskonałość tak, żebyśmy byli tylko Światłem, Duch jest mądry, nasza moc działa w
tle.
Istnieje 6 gęstości nadrzędnych, 3 główne i 3 podstawowe.
Podstawowe oznacza, że są fundamentalne. Te podstawowe to siły przyciągania i
odpychania, moce kierunkowe nadające ruch oraz 3 moce zespalające, czyli łączące
gęstości, przez co może być ich złączenie.
Gęstości główne:
- pozorna, gdzie mimo jednolitości materiału można ciągle to rozłączyć
- całkowita, gdzie stapiają się one w jeden monolit, tu atomy łączą się z
zewnętrznymi orbitami w jednorodną strukturę
- Trzy pełne kiedy to powstaje nowa wolność przez sprzęgnięcie ze Światłem ( i my
mamy to robić). Tu może być:
- poziom wstępny, np. temperatura, poziom energet. np. energia ludzka lub fale
różnego rodzaju oraz duchowe przez uruchomienie sił duchowych i Boskich i całe
spektrum duchowego doświadczenia ( nas obchodzi pełne).
- Gęstości nadrzędne są warunkowane stanem emocjonalnym, energet. i
duchowym zawartym w wiązaniach ukrytych w DNA. Tutaj kamień jak i żywa materia
odczuwa całość we wspólnym ogniu doświadczenia, przez co różne jej cząstki mają
ze sobą wiele wspólnego tzn. wiele pozornie różnych elementów oddziałuje na siebie
korzystnie przez pokrewieństwo w DNA (kamień myśli - ma burzliwe życie
emocjonalne). Jeśli pasma ludzkie są w czymś zawarte na poziomie emocjonalnym,
podświadomy zapis poprzednich doświadczeń całości, na poziomie energetycznym
wzajemnie oddziałują na siebie wibracją i poziom duchowy, przez zespojenie w
pasmach twórczych wibracji, to obie te rzeczy silnie na siebie oddziałują. Dlatego
lubimy konkretne kamienie, miejsca i ludzi sadząc, że kochanie jest kierunkowane, a
nie w nas zawarte (tu odczytujemy – powiązanie karmiczne i my musimy ze sobą
być, a to pokrewieństwo duchowe, energetyczne, ale na poziomie egzystencjonalnym
nic się nie ukształtowało i to może być życie psa z kotem).
Jest 6
12345-

poziomów gęstości:
poz. luźny – niezaspokojony
poz. łączność energetyczna
poz. łączność duchowa
poz. łączność boska (tu zaczyna się zabawa)
poz. łączność stwórczo-twórczo-archetypowa
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My nie mamy stwarzać, my mamy odczuć tylko tworzenie. Na tym poziomie będąc
człowiekiem nie możemy tworzyć czegoś, czego obrazu nie mamy zakodowanego w
głowie, ale możemy uruchomić mechanizm tworzenia taki, jakbyśmy mogli tworzyć
coś, na co sami wpadliśmy, by istniało, by z tego, co jest zaistniało. Jak stwarzam,
to stwarzam coś, co już istnieje, czyli kopiuję, a jak tworzę to jest nowe (choć może
być dokładnie to samo). Odwołuję się do pewnych wzorców (archetypowe –
zakodowane). Ta łączność występuje jako fala, jako potrzeba istnieje już na poz. 3 i
4 (gdzie jest łączność Boska), ale tutaj wyrażająca się pełna kreacją, gdzie w akcie
stworzenia i tworzenia nowego archetypu, łączą się zgodnie wszystkie elementy
przez kanał duchowy.
6 – poz. łączność odbiciowa – odbicie obrazu w jednym krysztale, przez co zaczyna
on obowiązywać jako wzór nadrzędny we wszystkim, bowiem ów zapis
automatycznie pojawia się w całości (wszędzie tam, gdzie potrzeba tych zmian).
Tworzy go wola i siła duchowa (ów zapis, wola to nie „chcę”, a odczucie, że mogę,
bo wiem, że będzie), a poprzez zawarcie w całości, impuls – wybuch, co nadaje mu
życie, co go na trwale we wszystkich poziomach gęstości powołuje. Jak widzicie tak
jak i moce, tak i zespolenie ze wszystkimi elementami na poz. gęstości decyduje o
tym czy powstanie nowa, nierozerwalna wartość, czy też chwilowa zawiesina
oddziaływująca na całość jedynie na jakiś czas. Miłość jest jedną z fal łączenia
gęstości, ale bez wyraźnego udziału ducha nic trwałego ona ustawić nie może. Gdy
gaśnie, gdy ustaje, zanika ciśnienie tworzące. Gdy wspiera ją obraz tworzony przez
wolę pojawia się i pieczęć archetypu, co odbić nowe w starym potrafi. Ćwicz tę
sztukę nie zapominając o łagodności, co w sobie nawet niewyczuwalną emocje
kamienia zawiera. Tę prawdę odkryjesz w czasie obserwacji mogąc z niej uczynić
prawidłowość, która stanie się twoim orężem podczas modelowania nowego nawet w
tzw. materii nieożywionej.
„Idź i czyń swoja powinność” – to ma wiele poziomów.
Pierwsze - jak powinieneś to zrobić, to wiesz jak to zrobić, chwycić się tego
„powinienem” na poz. duchowym. Jest też powinność stricte duchowa – wiesz, że
musisz coś zrobić np. modlitwa. Jak ktoś zrozumie te gęstości i archetypy, to jest na
takim poziomie, że wie, po co tu zszedł – totalna radość z życia i wprowadzanie
zmian. Powinność to obowiązki, które na siebie przyjęliśmy, ale musimy odczuć ten
stan.
Kamienie można programować. Energetyka jest oszustwem, jeśli zapomina o
Chrystusie. ( Można zaprogramować obraz na radość, doniczkę, by kogoś w domu
naprawiła). Wszystko ma swoje wibracje.
Nie zatrzymywać się przy uzdrawianych, nie powtarzać uzdrawiania, nie
powtarzać tego samego, np. zdrowy - bo w tym utkniemy, załapmy to wreszcie, bo
wtedy ta powinność się budzi. W końcu dojdziemy do tego, że idziemy, a to samo się
zmienia, jak, u PBZ – to jest powinność.
Nie zatrzymywać się w drodze do tamy Ducha Świętego
Wyrachowanie, egoizm – niszczy ludzi.
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Zaufać głosowi wewnętrznemu. Chodzi o to, by ludzie łatwiej mogli się odnajdywać i
żeby sprawdzili, czym im grozi brak zmiany postawy ( ludzie myślą, ze są aniołami, a
czynią niegodziwości).
Przeszliśmy automatycznie, nawet o tym nie wiedząc, na zapisywanie w czasie
modlitw, a to pismo automatyczne.
Widzenie, pisanie automatyczne staje się dla nas naturalne, ale pamiętać: cokolwiek
Góra powie należy to robić !
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Rusinowice 12-13 listopada 2011
Ludzie nas nie obchodzą – nie zazdroszczę, nie przejmuję się, ale oni istnieją,
są cudowni i to wystarcza. Oni są. Wtedy człowiek postrzega swoje wady i zalety i
może nad sobą panować. To nie chłód dla ludzi.
- Każdy z nas może być tylko i wyłącznie mistrzem swojego życia.
- Uczciwość obowiązuje każdego od poz. 9 przepracowanego w całości. Już trzeba
wchodzić w tę uczciwość, a do tego trzeba wchodzić w radość. Jak włącza się świat
to prawdy i zapisy w nas zaczynają wychodzić.
- Pracy nie zaczynamy od jutra, ale od teraz.
11.11.11 to jest Dzień Człowieka – Człowieczeństwa. Tego nigdy na tej planecie nie
było (mowa o tej cywilizacji). Dlatego pomyśleć o człowieczeństwie i co to znaczy
być człowiekiem.
- Człowiek – istota wspaniała, taka istota nie krzywdzi.
- My wzrastamy dla siebie, nie dla innych. Co nas inni obchodzą. Dopiero, gdy
współtworzymy, braterstwo jest aktywne, to po Duchu my mamy się łączyć.
- Sprawiedliwość Boża (Spr. Boża) zgodna jest z Hammurabim- „oko za oko…” .
Przekręt Szatana - oni nas mogą niszczyć, my nie. Wtedy po śmierci mi powiedzą „
byłaś głupia (bo pozwoliłaś) i ucz się odpowiedzialności. Spr. Boża po Duchu jest
„oko za oko…”, bo wtedy się nauczy i nie będzie krzywdził, bo ratuje się duszę, by
więcej zła nie czyniła. Jezus atakował zło, które przez ludzi szło, chroni się siebie i
innych, ale do tego trzeba być samemu doskonałym, czystym. Spr. Boża zaczyna się
na najwyższym poziomie, jej zrozumienie.
- Od 6 dopiero zaczyna się światłość i nie można spaść niżej.
Przekaz:
W związku z tym poruszane będą 2 rzeczy:
- jak my funkcjonujemy, to ciągle nie wiemy, czym jest ciało, bo jako Dusza jesteśmy
wypełnieni; cośmy przeżyli wszystko to jest w nas zapisane. To, co my robimy w tym
życiu to zapis wszystkiego, to, co z poprzednich wcieleń - to tylko ogólna tendencja.
Schodząc tutaj mamy boleśnie utrwalone to, że wcześniej zapisano i w życiu
wpływa to na naszą obecną postawę, czyli nasze wypełnienia, mówią o ogólnym
charakterze tendencji energetycznej, takiego a nie innego reagowania w konkretnych
sytuacjach. My musimy powiedzieć jak funkcjonuje to nasze całe, rozległe ciało. Oni
nazywają to ciałem mizogenicznym, to jest wyższy poziom. Ten poziom to jest
obecność (to nasze kajdany).
Niższy poziom to jest życie relacjami z drugim człowiekiem, a dopóki tym żyję,
to nie mogę żyć obecnością tego człowieka, czyli od poziomu 6 wzwyż. Jak przejdę
relacje, zaczynam żyć obecnością. Dopiero po zaliczeniu tego poziomu będzie można
żyć światem, a jak to przerobimy, dopiero zaczyna się żyć sobą i ideą, a tu otwiera
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się to, z czym przyszliśmy, nasz prawdziwy, indywidualny zapis, bo on zawsze jest
związany z „tamtą” stroną i Bogiem.
- Komunikacja z Bogiem, formy prezentowania pewnych danych i kiedy wolno, a
kiedy nie, mówić o pewnych rzeczach – nie głosić w pracy (można ją stracić) , w
rodzinie. Stłumić w sobie głód autorytetu, nauczyć się cierpliwości. Nie ma
przyspieszania, nie głosimy o tych prawdach, tylko najpierw przerabia się, by być
czystym, a kwestie duchowe przyjdą, gdy najpierw przykładem pociągniemy.
Bóg wychodzi i tylko proponuje i tego musimy się nauczyć w PWW.
Propozycja jest uczciwa, a nie osaczanie, udawanie, sztuczki. Nie gadam o
czymś, czego nie przerobiłam. Pracować nad sobą, jeśli chcemy stąd wyjść – wiem ,
że jestem cały czas obserwowany. Trzeba kochać Boga, chcieć z Nim być w słowie,
myśli i czynie, być uczciwym w stosunku do drugiego człowieka i go nie krzywdzić.
Ma być modlitwa i bycie tu i teraz. Nie ma odwagi, nie ma miłości, nie ma drogi
do Boga. Na spotkaniach tylko podpowiadać. Mrok w człowieku to gnój energet. Nie
oszukujmy się, tylko pracujmy. Robić to, co mówi Góra.
„Komunikacja z Bogiem jest możliwa tylko wówczas, gdy mądrość DŚw. wypełni
umysł oddając go zawsze w niewolę świadomości pod dyktando Jaźni (świadomość
to czysty umysł, jaźń to czysta świadomość, umysł jest programowany - zawsze. Gdy
posługujemy się umysłem, to jest oddziaływanie moralności. Umysł ściąga, bo to są
energie, najczęściej obecności innych istot, a więc tak się wydźwignąć by z umysłu
nie korzystać). Ten, kto Boga ujrzy i zapragnie wypełnić Jego wolę, ten na wskroś
pojmie, iż jedynym otwarciem portu komunikacyjnego na Boga jest całkowite
wyzbycie się anonimowości w myśleniu, w słowie i czynie (gdy jestem uczciwy,
jestem poprawny to nie muszę się ukrywać. Jak nie muszę się ukrywać to jestem
szczery, nie trzeba kłamać, obciążać się. W Duchu nie ma kłamstwa, tylko
niedopowiedzenia), ale tylko ten na taki krok się zdobędzie, co odczuje w sobie
duchową powinność w byciu mądrym, dobrym i aktywnym. Tylko umysł takiego
pobożnego człowieka jest w stanie kreować rzeczywistość w zgodzie z wolą Pana.
Taki człowiek nie ma przed drugim człowiekiem, światem i Bogiem nic do ukrycia,
bowiem wszystko, co tworzy, wzmacnia ten świat spiralą Boskiej Kreacji. On niczego
się wstydzić nie musi, nic nie ukrywa, nic, co godziłoby w szczęście drugiego
człowieka. Żyjąc ponad relacjami innych ludzi (ponad uzależniającym od nich
strachem) człowiek taki otwarcie podąża nurtem zmian, jaki prowadzi go na wyżyny
duchowej i energet. wolności (jak jesteś uczciwy, nic nie musisz – odczucie wolności)
przez to nie wiążesz się z człowiekiem, jego obecność nie żyje w tobie, a ty nie żyjesz
w nim. (Popełnisz błąd – przyznasz się do tego, w ten sposób nabiera się powoli
zaufania tego się nauczyć, bo nie ma innego portu komunikacyjnego do rozmowy z
Bogiem).
Spirala Boskiej kreacji ma 2 końce: jeden uśmierca prawdę o pochodzeniu
człowieka, drugi ja w nim wzbudza, trzeci i czwarty mówi o zabijaniu i narodzinach,
narodzinach piąty o śmierci i zmartwychwstaniu. Nikt, kto nie zaliczy poziomu 6 (a na
5 –tym poz. zamknięta kreacja, to stricte Jezusowy poziom to 6) otwartej kreacji nie
może duchowo zadać śmierci bądź przywrócić do życia, a ten, kto wejdzie w ten
obszar na zawsze w nim zostanie jako Mały Twórca w przestrzeni stworzonej, (czyli
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w tej, do której mamy dostęp jak jesteś czysty to tworzysz coś nowego, siebie w
przestrzeń, ty stajesz się tą przestrzenią).”
Skala :
-6----5----4----3----2----1----0----1----2----3----4----5----6
„0” – to martwa iluzja, ludzie wiedzą, że wiele mogą, ale tylko na poz. fizycznym
+1 – niedorozwój, wiesz, że, możesz wiedzieć, ale wolisz niewiedzę w starych
schematach (stare wypełnienia domagają się trwania przy tym co jest, człowiek
fiz. lubi niezmienność, trwanie, Duch jest zmienny, kreacja a nie schematy).
+2 – fizyczność, modlitwa, są tu już pewne zmiany, ale na poz. podstawowej
energetyki, choć ten poziom i tak pozwala innym pomóc zapaść się w sen
spokojnego człowieka (zna spokojny sen ten kto nie boi się prawdy), a to
możemy zbudować z czystości w myśli, słowie i czynie.
+3 – już wzmacniasz swoją wolą ludzkie Dusze ( swoją obecnością oczyszczasz,
naprowadzasz itd. )
+4 – uzdrawiasz ciało i wzmacniasz duszę w najwyższych jej obszarach
+5 – uzdrowi dusze i ciało
-1 – symulacja rozwiązań duchowych pałą fizyczną (jeśli nie ma możliwości
zastosujesz agresję albo uderzenie fizyczne), gra pozorów
-2 – osaczasz innych udając zbawiciela, możesz pięknie mówić o Bogu karząc za to
sobie płacić, ale do Niego nie prowadzisz, bo ogłupiasz taranując wolne ludzkie
wybory i przywiązując do swej silnej wizji, system
-3 – zabijasz ludzkie dusze samą przestrzenia swoich wyrodnych duchowo celów
-4 – potęgą swej czarnej osoby oddzielasz człowieka od ducha raz na zawsze,
nazywamy to ucinaniem duchowego korzenia
-5 – całkowicie podporządkowujesz sobie ludzką istotę w fizycznym ciele z poziomu
umysłu (a więc system to jest twoja siła, siła twoich przekonywań), tu już nie
musisz stosować fizycznego zamordyzmu.
Przy komunikacji z Bogiem, kiedy stajemy się czyści w myśli, słowie i czynie,
możemy iść do Boga (+) lub w (-) , i tu i tu jest coraz większy wpływ na ludzi. Nasza
postawa wdrukowuje się w ludzi „ ale ten kto wejdzie ponad te przestrzenie
całkowicie zapanuje nad drugim człowiekiem”.
Na poziomie – 6 zabijesz duszę i przejmiesz władzę nad ciałem (tak robią
magowie). Na poz. + 6 powołasz z martwych, bo Duch jego będzie obudzony w Panu
(poz. Jezusa).
Sprawdzaj:
w ilu % jesteś w Panu obudzony,
a potem w ilu % jest owo obudzenie aktywne.
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Tu nie tylko stan Ducha i Duszy decyduje o wypełnieniu Boskim Ciałem, ale
stan fizyczny ciała. Chore i słabe nie sprosta zadaniu i stanie się ograniczeniem dla
spływu Boskich emanacji w twoim działaniu (każda negatywna wibracja niszczy ciało
fizyczne).
Pamiętaj, każda myśl, każde słowo, każdy czyn, którego się wstydzisz, Który
ukrywasz, zrywa komunikację z Bogiem. Gdy wszystko poprawnie funkcjonuje, gdy
czujesz pasje z bycia obudzonym w żywym ciele wtedy sam Boga zapraszasz do
wspólnego tańca nadziei dla innych ograniczając ich ślepotę, (czyli iluzję i
ignorancję), ale dopóki nie unosi się radość z bycia żywym i pomocnym dotąd nie
jesteś chętny swej czystej, duchowej naturze, dotąd będziesz używał słów ich nie
rozumiejąc (będąc czystym w myśli, słowie i czynie mówmy tylko to, co rozumiemy,
jeśli tylko pojmujemy to mówimy – prawdopodobnie, słyszeliśmy itd.) Wtedy
będziesz się wywyższał wskazując pobożność, będziesz siebie głosił udając mowę o
innych, będziesz opisywał cuda wpisując je w swoje ramy, aż w końcu uwierzysz w
to, że jesteś Bogiem i wtedy zamilkniesz udając moc, by nie zdradzić prawdy o swojej
niedoskonałości, (najwyższym poziomem znieprawienia lub obudzenia jest cisza, kto
jest w prawdzie – milczy).
Nie wstydź się niej ( tej niedoskonałości) i nie ukrywaj jej a szybko dojrzysz
jak całość w sobie jeszcze bardziej udoskonalisz, a gdy to w końcu zrobisz,
zamilkniesz w sobie jako aktywna ludzka doskonałość, która samą siebie wspiera i
promować wciąż będzie.
Poszukujący prawdy ją dostrzeże i z niej skorzysta, zaś wróg czystości i Słowa
Bożego do końca życia nie przestanie przeczyć jej na wszystkie sposoby, ale ten
rozdział życia drugiego człowieka ciebie nie będzie dotyczył (złemu zawiązać moc by
czynił mniej zła).
Sprawdzaj:
- W ilu % żyjesz potrzebą bólu egzystencjonalnego, wiecznej walki o
harmonię i potrzeba wzmacniania bólu u innej..
- W ilu % żyjesz potrzeba bycia w oświetlonej radości ( te prawdy,
które wyznajesz mówią, czym się wypełniasz).
Nadaj Słowu Bożemu jakiekolwiek inne znaczenie, a nie będzie to stan należny
Duchowi, a tylko zwodzenie ludzkiego umysłu programami, który urwał się z uwięzi
świadomości i stworzył wspólne tło egzystencjonalnej poprawności nadając Boskim
Słowom szatańskie odniesienia, (jeśli czegoś nie doświadczył, nie mów tak, jakbyś
owo doświadczenie zaliczył, my musimy być uczciwi, nie stwarzajmy zwodniczych
konstrukcji, by usprawiedliwić swoje oszustwo i zachować maskową twarz). Spójrz
jak to wygląda, gdy ktoś doskonalszy od ciebie zaczyna z nami (Oni mówią)
rozmawiać. Czyż nie jest to powód do radości, czyż nie powinna się w tobie rozbudzić
nadzieja na doświadczanie tego samego ? (rozmowa z Nimi może być pomocą,
wskazówką dla innych, być szczerym to krok do przodu, gdy czegoś się nie rozumie
tylko udaje to wpada się w pułapkę). A w tobie pojawia się niechęć do takich ludzi,
odraza i wrogość, co przeczy zdrowemu rozsądkowi (nie udawać, że się nie wie, bo
to głód autorytetu, powiedzieć, że zaczęliśmy posługiwać się techniką, a nie udawać,
że się wie jakby się było w totalnym doświadczeniu).
Dlaczego tak się z tobą dzieje, dlaczego miast korzystać ze wskazówek
wolnych duchowo ludzi , którzy cię rozumieją i kochają, zabijasz ich w sobie i jeszcze
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mocniej akcentujesz w sobie kościelną obecność, bo tam (w tym schemacie) możesz
ukryć prawdę o sobie i o tym jak myślisz o drugim człowieku i co mu robisz
(oszukujesz), a przecież i tam mówią o tym, że Bóg wszystko widzi, to czemu
wierzysz, że nikt się o tym nie dowie? Bóg kocha wszystkie swoje dzieci i jest
sprawiedliwy i to On sprawi, że prawda o twoich błędach dotrze do uszu tych,
których krzywdzisz (wprowadzasz w błąd, bo mówisz o rzeczach, których nie
doświadczasz, a to grzech) i zapewniamy cię, że krzywdy będziesz musiał naprawić,
że akt duchowej skruchy i płatne słowo o odpuszczeniu grzechów niczego tu nie
zmieni (nawet jak coś zaliczysz w skrusze, to niczego nie zmieni, bo inni ciągle wierzą
w Twoje słowa). Dlaczego twoja historia słów jest tak różna od Boskiej schematyki?
Czyżbyś grał nie Jego kartami? Jeśli nie, to wyznaj publicznie swoje grzechy i potem
też wyznawaj (jak jesteś czysty i idziesz ku Bogu to czy masz coś do ukrycia? I potem też
wyznawaj - bo nie jesteś doskonały), by zmusić się ze wstydu do pracy nad sobą, a
przyjdzie dzień, gdy zamilkniesz na zawsze (i wtedy dopiero jest dzień spokojnego
człowieka). Źle, jeśli tylko jedna krótka myśl uszczknie coś z miłości, dobra i wolności
drugiego człowieka, tym samym się od niego odcinając, więc odwracając się od
Boga. Tym sam zabijesz w sobie możliwość głoszenia Słowa Bożego.
I wtedy tę ciszę wypełni Słowo Boże, które ma tylko jedno znaczenie wspólne istnienie w miłości, dobru i wolności (cisza musi przyjść, żeby Słowo Boże
usłyszeć. Jesteśmy uzależnieni od innych ludzi, bo nie pracujemy nad sobą i nie ma ciszy),
Pamiętaj:

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

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

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

ciało
ciało
ciało
ciało
ciało

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

20% Ciała Fizycznego zostaje, dusza nie ma na to wpływu. Po śmierci rosną
włosy, paznokcie czyli ciało fizyczne jeszcze samo funkcjonuje. W nim są specjalne
kody w DNA (energetycznym, duchowym, boskim też). W tych cząstkach jest
zawarte silne energetyczne uzdrawianie (czyli stricte ciała fizycznego na które dusza
nie ma wpływu).
Ciało energetyczne jest powiązane silnie z ciałem fiz. i w ogromnym
spectrum tego ciała funkcjonuje tak samo, ale powyżej 20 %. Czyli jak nie ma
większości ciała fiz. to nie będzie też tam cząstek Duszy (bo w organach dusza też
jest ) .
Ciało duchowe zaczyna się od 65 % czyli nasza dusza nie jest jeszcze
doskonała, a już łączymy się z duchem. Dopóki nie jesteśmy złączeni z Ojcem i
Praojcem nie możemy przekroczyć 80 % ciała duchowego. Samym ciałem duchowym
nie jesteśmy w stanie zetknąć się z 13 promieniem, czyli z cząsteczkami Boskimi, ale
kierujemy się wskazówkami Ojca i Pra-Ojca i nad wszystkim panujemy, czyli mamy 6
i 9 zaliczoną, wtedy automatycznie Duch Całości się tworzy, uczy nas ( to my sami
się uczymy), prowadzi w wyższe rejestry i tylko od Pra-Ojca i tylko On styka się z
Ciałem boskim.
Ciało rzeczywiste jest od 0-100 %.
Sprawdzić:
dokąd dochodzimy, a musimy dojść do CB i później jak ono się
przewija.
Jak Ciało Boskie wyrazi się w całym Ciele Fizycznym w 100% wtedy ciało
rzeczywiste się odbudowuje.
Człowiek dopiero zaczyna być człowiekiem (człowiekiem myśli, mowie i czynie, nie
krzywdzi drugiego człowieka ).
Sprawdzać:
- dokąd wchodzimy w Złotej Kolumnie i jak schodzimy
- w ilu % obudzone jest ciało rzeczywiste, ile to tzw. Trzon duchowy,
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w ten sposób dowiesz się, która twoja cząstka steruje ciałem rzeczywistym i z jakiego
poziomu działasz.
„Gdy ciało rzeczywiste budzi się na poziomie Boga, zaczyna wszystko
pochłaniać, wszystko to, co ciałami mizogenicznymi się zawarło czyniąc z tego swoje
królestwo na ziemi. Jest to błogosławieństwem dla przestrzeni , gdy Boskość zawiera
się w PWW i przekleństwem gdy odbiło się w mroku PTP. Jezus odtworzył C. Rz w
65%, a Zeus odtwarza je w 90% (89,8 - 90,2 % ), ale tylko Bóg jest Rzeczywistością
dla wszystkich. Dlatego M. Rz-ści i On to jedno i to samo, choć obie te rzeczy istnieją
rozdzielnie i mogą się nawet zwalczać, bo są jak dwie ręce tego samego człowieka
(dla nas może być podział, dla Duszy czyli wyborów raz tu, raz przeciwko, raz nie. Na
poz. Ducha już czujemy, że musimy być razem. Na poziomie Ojca już wiemy, ale do
końca nie czujemy, a gdy się włącza C. B. nie możemy się krzywdzić).”
Ciągle czynimy krzywdę drugiemu człowiekowi, to mogiła i dobrze jest
wiedzieć, co robić by tego nie było. Musimy wejść w stan, w którym budzimy się na
tym poziomie i wtedy choroby ustają, krzywdy nie czynimy (a nie Boże pomóż).
Nie Jasna Góra uzdrawia tylko ja odnalazłem miejsce, w którym rytuałem (bo
uwierzyłem, odtworzyłem) uzdrowiłem siebie.
Nasza matryca (wypełnienia) musi zostać zastąpione nową. Jak się pokochamto stan, który wpływa na postawę, jak sobie wybaczę itd., to są stany, które
kształtują naszą energetyczną postawę, wtedy ja dokonuję wyboru.
Kiedy kocham, wybaczam i współtworzę to, jak patrzę na drugiego człowieka
to mogę widzieć tylko światło. Czujemy jedność, a o te trudno jak jesteśmy
wyprzedani (system, szkoła, te sytuacje tworzą ciała mizogeniczne). Utrzymywać
wyższy poziom, wchodzić w radość. Atak jest na radość. Stosować sztuczki
techniczne, by się wyczyścić, dzięki czemu można podjąć wysiłek pracy nad sobą i
utrzymać wnętrze w wyższych wibracjach, a nauczymy się być w innej części siebie,
a ciało mizog. nie będzie budzone (bez tego nie będziemy uczciwi wobec drugiego
człowieka, oszustwem nadrabia się słabości).
Jak się budzimy, jesteśmy Ciałem Boskim to nie musimy nadrabiać słabości,
ale do tego potrzebna jest radość i umiejętne dobieranie ludzi, którzy to samo chcą
osiągnąć (uczciwy nie przystaje ze złodziejem). Świetlana Rodzina to grupa
duchowego wsparcia; dlatego chodzi o spotkania’
Prawda jest jedna - zaczynam kogoś oceniać - jest ze mną źle, zaczynam
powątpiewać, itd. – jest ze mną źle. To sobie uświadomić. Jest tylko wielki
marzeniowy pozytyw i radość.
Dzisiaj (a może od dzisiaj) cisza albo mówienie prawdy - nie ma kłamstw, nie
ma krzywdzenia drugiego człowieka. Bądźmy szczerzy, co do naszych wad i co trzeba
zrobić, żeby to pokonać. Robimy to dla siebie, dla wzrostu.
Na poziomie energetycznym to ja się wydźwigam i dopiero jak się wydźwignę
mogę wesprzeć innych. Jak się skupię tylko na sobie, nie trzeba drugiemu pomagać.
Tylko przestańmy ograniczać innych - zabierać im wolność w wyborze. Z lęku, ze
słabości nie potrafimy być uczciwi.
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-Istnieje coś takiego jak różnica w ciałach energetycznych, są różne ciała
energetyczne. Są ludzie o tak różnej energetyce, że nie dopasowują się do siebie.
energetyka działa jak jest się blisko. Energetykę można przestawić.
„Istnieje 6 rodzajów wibracji, którymi ludzie różnią się między sobą, jak i 3 tonacje,
które je wzbudzają intonując nimi swoja obecność w duchowej przestrzeni na
poziomie ludzkiej duszy (myślenie, emocje, energetyka, ciało eteryczne to, co
innego
–rozwibrowywanie albo zlepianie, czyli ten łącznik między Duszą, a Ciałem fiz, co
wypełnia przestrzeń międzykomórkową. Tu chodzi o typowe wibrowanie duszy).
Wibracje uruchamiają sygnał duchowy w DNA ( DNA jest fizycz. ,energet. ,
duchowe i boskie ), przenosi je pasmo energ. ,a utrzymuje je ciało fizyczne, które
jako jedyne jest w stanie, dzięki swojej gęstości, sprostać temu zadaniu. Niestety,
to ono (c. fiz.) najczęściej pada, idzie w rozsypkę, gdy przeciwne naturalnemu
wzorcowi wibracje przenikają jego funkcjonalne pasma w DNA komórki. Powstające
przeciwne wibracje potrafią trwale uszkodzić naturalny mechanizm obronny jak i
zagiąć umysł w kierunku czarnej przestrzeni tj. negatywne i władcze postrzeganie
całości. 4 podstawowe rodzaje wibracje (z tych 6) dzielnie ze sobą współpracują o
ile wyrażają się tą sama duchową polaryzacją (czyli PWW lub PTP). 5 i 6 wibracja z
założenia są one destrukcyjne i pochodzą nie z tego świata (destrukcyjne nie
oznacza, że należą one do złych ludzi tylko dla nas są destrukcyjne np. UFO jest to
inny rodzaj wibracji. Żaden człowiek się z nimi nie rodzi, ale może ich kod
wzbudzający odziedziczyć po przodkach jak i przenieść z ostatniego wcielenia jako
rys energetyczny będący dla duszy czymś w rodzaju skazy.
4 pierwsze wibracje to rącze konie, które ciągną ten sam wóz o ile woźnica wyznaje
te same zasady duchowe. W przeciwnym razie znoszą się one, a nawet potrafią być
wzajemnie destrukcyjne.
1. Wibracja ogólnego dostępu - charakteryzująca ludzki margines społeczny,
gdzie nie liczą się wartości duchowe, a wibracyjne stany zachowawcze (one są silne,
charakterystyczne dla osób z małym doświadczeniem karmicznym, są zorientowane
na przetrwanie). Ludzie w tym paśmie zdolni są do wszystkiego na średnim poziomie
tak zła jak i dobra, tak kochania jak i nienawiści. Chętnie wchodzą w relacje z
doskonalszymi ludźmi czując błogosławieństwo tych związków.
2. Wibracje świetlne – należą do ludzi nastawionych na wyrażanie się w prawie
duchowym. Tacy ludzie chętnie garną się do innych, ale gdy sami nie są mocni
unikają takich kontaktów bojąc się zranienia. Zranieni, wykorzystani stają się bardzo
niebezpieczni, gdyż najczęściej przechodzą pod przewodnictwo PTP.
3. Wibracje Zdroju Życia – mocne, biologiczno – aktywne, fizycznie kreatywne, są
podstawą siły ludzi preferujących aktywność  egzystencjonalne o sportowym
zacięciu. Bez określonego poziomu wewnętrznej ekspresji, ludzie tworzący te pasma
energii wpadają w stagnację, a nawet w ogłupienie. Zamknięci w przestrzeni
fizycznej czy energetycznej (itd. zastraszanie) są gotowi zrobić wszystko by ów stan
zmienić. Siła i przewaga nad życiem i drugim człowiekiem daje im poczucie
spełnienia i wolności.
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90- Wibracja znikania – należy do kreatorów duchowych przestrzeni.
Wzbudza ją akt twórczy, a tworzy boskie echo odbijające się od dna
strumienia życia. Ludzie tych wibracji kierują się w osiąganiu celów
wewnętrzną wizją i wsparciem świata niematerialnego. Ważniejsze są dla
nich akty stwórcze niż kontakt z ludźmi. By powstało coś pięknego gotowi
są płacić odcięciem od ludzi, a nawet śmiercią.
Te 4 rodzaje wibracji należą do rasy ludzkiej i każdy człowiek w większym lub
mniejszym stopniu doświadcza ich na poz. Egzystencjonalnym. To właśnie tu na polu
życia dochodzi do mieszania się ich we wzajemnych ludzkich relacjach, co stanowi o
jego prawdziwym kolorycie.
Dwie kolejne wibracje są efektem klonowania ras i rozdawania sprzedajnych
darów. Powstały z mieszania gatunków posiadających drastycznie równy poziom
duchowy, przez co silne odczuwanie Boga wyraziło się na samym początku tworzenia
się ludzkiej doskonałości, przez co mali w duchu zaczęli głosić słowo o swojej
wielkości. Owe wibracje opanowały obszar emocji wiążąc je z biologią ciała
fizycznego oraz umysłu zaszczepiając w nim, a nie w świadomości odczucie świata
zewnętrznego. Jeśli udział tych wibracji przekracza w ludzkiej energetyce
30 %, ludzie zaczynają błądzić,
przy 50 % się staczają,
a przy 70 % są właściwie zagubieni na zawsze, bo albo sztywne ramy umysłu
albo nieopanowany zamęt emocjonalny wyznaczają człowiekowi zachowanie w życiu.
Te oba pasma są zawsze zawarte w ludziach których prowadzi, albo zrodziła
ciemność. W tej mieszaninie wibracji istnieją 3 tonacje, które całości nadają jakby
nowy wzór. To PTP , PWW i siła genezy (przeniesione z innych planet wibracje)
sprawiają, że ludzie tego samego pasma mogą się bardzo między sobą różnić,
niszcząc się wzajemnie jak i z nadmierną nieuzasadnioną siłą ku sobie dążyć (b.
często ludzi 5 i 6 pasma postrzega się jako atrakcyjnych z powodu silnego
odczuwania różnicy energet., która mylnie jest porównywana z namiętnością. Kto
tego nie dostrzeże wpadnie w pułapkę uzależnienia od osób charakteryzujących się
wątpliwym uduchowieniem (wiele kobiet to przeżyło, to może być zło).
Nie będziemy wam zdradzać sekretów osobistych pasm ludzkich wibracji, bo to
zajęłoby dużo czasu i utrudniłoby wam patrzenie na świat, a zaproponujemy wam
odczytywanie tych niuansów na skali pokrewieństwa w DNA podpowiadając, że DNA
energetyczne może trwale uszkodzić DNA fizyczne jak i zamknąć raz na zawsze
poprawne funkcjonowanie DNA duchowego.
Gdy pokrewieństwo w DNA nie osiągnie wartości 0 % stykający się ze sobą
ludzie nie zaznają spokoju tylko odczuwają coś na kształt powinowactwa, a więc nie
chcąc się rozstać będą się wzajemnie niszczyć (skala z uczuciami tam też
pokrewieństwo w DNA).
Gdy tu mamy 10-20 % pokrewieństwa w DNA ( energetyczne) tacy będą sobie
wiecznie czynić wyrzuty napuszczając brata na brata
20-30 % niszcząc się nienawiścią
30-40 % odczuwają do siebie niechęć, co w postaci utajonej pogardy dla
gorszego wywoła wojnę o dominację
47-50 % wyciszenie rozchwiania ( cisza przed burzą)
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50-60 % jedność duchowa na poz. Energet.
60-70 % jedność duchowa na poz. Fizycznym
70-80 % jedność na poz. Rzeczywistości
80-90 % ludzkie oddanie sobie
90-100 % boskie oddanie sobie
Ludzie nigdy nie powinni się ze sobą wiązać o ile ich pokrewieństwo w DNA
(na poz. Energet.) nie przekroczy 50 % ( jest dobrze z tym człowiekiem, to będzie
prawdziwa namiętność.
To mówi o interpretacji różnic między ludźmi, o postawach, o dążeniach itd.
Wystarczy sprawdzić pokrewieństwo w DNA , ona stanowi energetykę.
Podsumowując te wypełnienia, a więc postawa, ciało mizog. I
nieprzepracowane rzeczy decydują o tym czy jesteśmy źli i niszczymy świat ludzi czy
krzywdzimy.
Krzywdzenie drugich to jest średni poziom. Jak człowiek przestaje żyć
relacjami i przychodzi wreszcie cisza spokoju, wtedy wiadomo, że może wreszcie nie
czynić zła i nie krzywdzić drugiego człowieka. Mamy się wydźwignąć i dźwigamy się
energetycznie, a to praca duchowa i wtedy jesteśmy w stanie zmienić człowieka i
całą swoją przestrzeń życiową. Wtedy naprawdę po duchu, po sprawiedliwości bożej
są sukcesy. Więc trochę pokory i przyznania się do błędów.
My mamy zapanować nad życiem, mamy wskazać przez to drogę własnym
dzieciom , bliskim, by i oni zapanowali, ale brak pracy nad sobą, bo się oszukujemy ,
nie mówimy prawdy. Więc, w kim zawarte jest Słowo Boże, ono jest lub go nie ma.
Albo jestem wyrazicielem S.B. albo posiłkuję się nim, gdy mi trzeba, gdy mi tak
wygodnie – a to wyrachowanie, a nie S.B.
Jak sprawdzimy pokrewieństwo w DNA to od razu możemy ze sobą
przesiadywać, jak nie, to szanujemy drugiego człowieka. Mogą iść nie te wibracje, ale
one niekoniecznie wynikają ze zła, a z tego, że inaczej drży ciało, to może nas
rozregulować.
Będą w grupach odczyty, by zobaczyć jak można drugiemu człowiekowi
pomóc, pamiętajmy by nie krzywdzić, że we mnie jest glos boży SB i nie będę kłamać
– czystość myśli, słów i czynów.
Modlitwa
„ Nie wszystko, co Zbyszek wam mówi jest prawdą, ale nie ma innego sposobu
dotarcia do was tu i teraz, a patrząc na Górę w ogóle te prawdy nie istnieją,
ponieważ tam istnieje tylko stan, to nazywacie odczuciami, a to, co jest formą
współtworzenia w ogóle tam nie istnieje. Dlatego Istota Boga jest dla was
niemierzalna, stan jest czymś umownym. Niemniej to, co tu przekazuje jest
wskazówką, jaką drogą i jak kroczyć. Nie jest to jedyna droga. Jest to droga
otwartego serca. Istnieje też droga ścisłej pracy nad ciałem fizycznym i
ścisłej pracy nad podstawową energetyką. Tam można odczuć stan boski i
dzięki temu dokonać przeskoku w przestrzeni duchowej, to droga joginów –
wytrwałych. Módlcie się za tych, co uciekli przed sobą samym i za tych, co nie
uciekną przed samym sobą, a mieli siłę do tego by wytrwać w tym postanowieniu i
innym pokazać światło. Uczcie się Jezusowej obecności, spojrzenia, reagowania,
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przywołajcie Go w sobie, bo zawarł się w was w przestrzeniach duchowych, a
poprowadzi was do zwycięstwa nad sobą samym.
Za każdym razem, gdy będzie zwodzić was ciemność, gdy będą ugruntowane stare
przyzwyczajenia porywać was na powrót w swoje macki, kiedy będziecie stawać się
fałszywi w stosunku do samego siebie, wtedy będziecie kopać Jezusowi grób. To jest
prawda dla was.
Od dziś mamy łopaty, albo zaczniemy wyrażać się w świetle nie krzywdząc
drugiego człowieka.
Oddychanie bez płuc i tchawicy to oddech duchowy, to bijące duchowe serce
w środku piersi.
Zewnętrze czeka na bicie naszego duchowego serca, wszystko wokół cieszy
się, że wibracje przenikają, ono zmienia świat (jedno kłamstwo niszczy wszystko).
Można podłączyć się pod Boskie Serce ( kosmiczne).
Odczuj, że potrafisz być czysty, bądź czysty i twórz światło.
---Po modlitwie--My działamy duchowo, jest to szybkie i proste, ale wszystko musi być przepuszczone
przez umysł, przekonujemy umysł do działania. Musimy wiedzieć, ale do tego
musimy znać założenia, w jaki sposób w przestrzeniach duchowych duch nas o
wszystkim informuje.
Pojawiają się obrazy niby przez nas produkowane, te obrazy dotyczą jakiejś
opowieści, to trzeba jeszcze wytłumaczyć, co ta scena oznacza. Sceny są najczęściej
dla konkretnej osoby i ona to rozumie. Sceny pozwalają na przejście z poz.
duchowego na poz. energetyczny. Energia musi płynąć i zmieniać się. Bywa często
żartobliwa forma podpowiedzi, ale wiele tłumaczy. My mamy nauczyć się techniki, a
ona mówi, pojawia ci się obraz i działaj. To jest technika.
Piramida istnieje, to stan wibracyjny. Miasto Orin istnieje są jednak pewne
rzeczy umowne, istnieją na poz. wibracji. Gdy my posługujemy się tutaj czymś, co
skonstruowano na nasze potrzeby, czyli podpowiedź idzie obrazem to łatwo w to
wchodzimy. Kochanie to też stan umieszczony, na poz. wibracji. Przez sceny, które w
nas wkładają, przechodzimy taka „rewolucję energet.”, taką metamorfozę, że to się
staje. Zapis tych stanów jest na poz. 9 w przestrzeni duchowej. My jesteśmy na 11,
12, a energetyka zatrzymana jest w tym paśmie przechodnim przez scenę wiem.
Pewne zapisy w obrazach są stałe. Część tych zapisów tworzymy na własne
potrzeby. Sceny mogą być uniwersalne jako podpowiedź dla kogoś. Jedne i drugie
sceny ocierają się o pewne pasmo wibracyjne czy o harmonię. Jak mam otwarty w
sobie stan wtedy mogę z niego korzystać, wchodzić wtedy, kiedy chcę. Miłość to
wibracja, a nie ma w sobie cząstek energet., to stan. To, że mam swoja scenę i
zaliczę nie oznacza, że to będzie. Jeszcze trzeba nad sobą ciężko pracować, żeby
stworzyć wewnętrzne, energet. warunki by się utrzymać (nie zakopywać Jezusa).
Niebo jest cały czas otwarte, sami z niego wyszliśmy, sami porzuciliśmy te
duchowe ostoje i my sami musimy wrócić. Świat duchowy ze wszystkimi pomocami
stoi otworem, to nasze wewnętrzne wysokie pasma, ale trzeba je otworzyć, a obraz
jest kluczem.
Praca zaczyna się od wchodzenia w stany, one stanowią o wszystkim. To są
nasze cząstki, fragmenty naszych utraconych rzeczywistości (nasz hitleryzm). Bez
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tych stanów nie ma szacunku dla drugiego człowieka, nie ma tolerancji, jest
rozkazywanie, podporządkowanie itd.
Każdy tu jest mistrzem niszczenia drugiego człowieka.
Widzenie jest zabawą, nie może tu być strachu, są podpowiedzi i dotrwać do końca
sceny, by zrozumieć ( demon coś dla nas znaczy).
- Nie wywyższać się nad drugiego człowieka. Chcesz na kogoś krzyczeć, zamień go
na Jezusa ( też będziesz krzyczeć ? )
- Odczuć w sobie człowieczeństwo ( Dzień Człowieka )
Nie widzi ten, kto nie chce, bo nie pracuje, bo boi się zmian. Ta technika widzenia
stosowana jest od dziecka, tylko strach przez zmianą blokuje .
Dlaczego uważamy, że każdy krok który zbliża nas do Boga utrudnia nam życie ?
Jest odwrotnie, ułatwia je, odnajdujemy się wśród ludzi itd.
My nie chcemy zmieniać stanu, a tam trzeba. Duch nie znosi stagnacji.
Wszystko jest zmienne. Musimy się przygotowywać do tego, by stagnację przemienić
na ciągłą potrzebę zmian. Trzeba pracować i nie bać się zmian. Wejście w świat
duchowy, odnalezienie się tu jest pewną pracą nad sobą, bo Aleja Zwycięstw nie da
się ominąć, musimy ją zaliczyć teraz lub w kolejnych wcieleniach. Zdobyć odwagę, a
do tego potrzebne widzenie , nie ma innej drogi.
Wywyższanie się nad innymi, udawanie, że jesteśmy mądrzejsi - tym dajemy
świadectwo o sobie. Jak można się nad Bogiem wywyższać ? Drugi człowiek może
być pogubiony. To, co tu siedzi to tylko zagubione elementy, dzięki którym. to, co
jest z Góry, próbuje się objawić, w całości przekształcić a my mamy pomóc się
odnaleźć po bratersku, by się wyzwolić od tych wszystkich energii, kotw, zależności i
to trzeba zrobić.
- My nie walczymy o ciała. Ludzie uczą się samych siebie. Nie ważne na ilu ludziach
się uczymy, to technika. Dzięki temu potrafimy zapisać stany, raczej odtworzyć
zapisy, bo są one w nas. Musi się widzieć. Wspólnie szybciej osiągamy cele. Trzeba
umieć oddzielić to, co duch podpowiada od fantazjowania ( umysł może
fantazjować). To są specyficzne stany, trzeba nauczyć się je rozpoznawać, by później
wiedzieć czy jest prawdziwe to, co przychodzi, jest formą podpowiedzi czy nie.
Wszystko to traktujemy jako dopowiedź, wspomożenie, a nie jako coś nadrzędnego (
sprawdzać, bo przez emocję możemy coś źle zinterpretować. To wymaga odwagi,
niezłomności, wytrwania. Nauczyć się w tym odnajdywać.
- To, co widzimy, co obowiązuje po drugiej stronie może nas nie dotyczyć i dlatego
wpadamy w pułapkę. Przy widzeniu energetycznym ty wiesz, ale tak jakbyś był poza
ekranem. We wszystkim widzieć to, co jest dobre.
Modlitwa 2
Łańcuchy przyzwyczajeń – to zmusza ludzi do podłości, wielu by chciało inaczej, ale
przyzwyczajenia wstrzymują. Dopóki szara strefa na ludzi działa, nie są w stanie
wypełnić swojego świata wzniosłymi myślami – o jedności z drugim człowiekiem.
Technika uzdrawiania – przykładanie rąk, czyścić, błogosławić, namaszczać,
odradzać istotę ludzką, wprowadzić niebo z całym jego dobrodziejstwem jego cudu
do tego człowieka i jego przestrzeni, łącznie ze zdrowiem, odnajdywaniem się,
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naprawianiem psychiki i itd. Moc wie, o co chodzi. Kładąc ręce pozwalamy by
wszystko dobrze funkcjonowało, by ten człowiek się odnalazł, by był przynależny
Bogu, a w Ojcu jest wszystko, co najlepsze. Niech Bóg nasz Go przejmie ze
wszystkim, co tu jest.
--- Po modlitwie--Odczujcie się jako Jezus, bo możecie, bo tak po drugiej stronie M-Rzści działaliście i
tam tylko wyciągaliście rękę do zagubionych mówiąc – bądź zdrowy, szczęśliwy, Bóg
z tobą, Moc z tobą, bo ta Moc należy do czystego człowieka, jest darem od boga,
dzięki któremu możemy wszystko urozmaicać szczęściem i wyższymi wibracjami.
„Bądźcie Światłem, a Światłość wam za to podziękuje, Światłość nagrodzi, Światłość
was wesprze, Światłość was wydźwignie z kolan zniewolenia”.
Technika – chcę to mogę.
Modlitwa 3 – na widzenie
Jak łączą się osoby w modlitwie od 2 wzwyż to zawsze wchodzi się w przestrzenie
powyżej poz. 11.
Sprawdzać nawiedzenia.
Od dziś możemy wprowadzać nie tylko Jasną Płaszczyznę, ale też wprowadzać Próg.
- Sprawdzać poziom swojej czystości przed działaniem w %.
- Przy stanach nerwicowych pytać ile % zostanie ze stanu chorobliwego rozedrgania.
Stać się obserwatorem dla swoich by nie manipulować nimi, nie wpływać na ich
wybory.
- Moc sama wie jak działać, bo moc ma po drugiej stronie 18 Bogów, tych, co tworzą
coś dla naszych działań spoza M.Rz-ści – każdy nakłada rękę, wie. Moc całości to
Ich moc i jak my działamy korzystamy z tego kanału, który się ukazuje jako krzyż.
Nasze ułatwienie – Moc działa i pozwolić stać się cudowi.
- Nie ograniczać pewności w działaniu.
- Sprawdzać zapis zniewolenia w polu energet. osoby w ….%
- Ograniczanie nie powinno przekraczać 10 %, powyżej to za duża dominacja drugiej
osoby.
- Czasem nie chodzi tylko o wybaczenie, ale odnalezienie się w tych ludziach,
poznanie zrozumienie motywów ich działania ( tych, którzy ograniczają).
- Widzenie – włączenie wyobraźni, nie ważne czy fantazyjne, bo steruje tym
świadomość i czysta świadomość, więc nas zmusza się do tego byśmy tak widzieli i
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przestaje to być fantazjowaniem tylko konkretna podpowiedź obrazem. To jest
bajka, z której ma się coś wyłonić.
- Umrzeć dla starych rzeczy, wprowadzić nowe ( energetycznie).
- Świeczka na piersi, Boże weź mnie.
- Idź do nieba i zobacz jak czyjeś życie miało wyglądać ( jak odbiegło od tego, co
miało być, co miało go spotkać, a nie spotkało.
- Jak umrzesz (energet.) skończą się wszystkie związki energetyczne, nie będziesz
czuć wszystkiego tego, co czujesz teraz, odnajdziesz się po drugiej stronie i
przyjrzysz się wszystkiemu zza lustra (będziesz jednocześnie duchowo aktywny).
Nie będziesz się wtedy niczego bać, (że zimno, że rachunki do zapłacenia. itd.
Tu będziesz samowystarczalny, wieczny i niezniszczalny, odnajdziesz się duchowy
w zupełnie innych prawach. Nic Cię nie będzie przerażać, możesz tam odnaleźć się
w spokoju. Stara powłoka ma po prostu odejść (to proces techniczny), (przy
umieraniu – świeczka na piersi, Boże weź mnie). Wprowadzić nowe.
- Postarać się odczuć to, co było już w pełni obudzone w nas po tamtej stronie,
zażyczyć siebie by się teraz w pełni u nas uaktywniło, zobaczyć to ( np. światło w
dłoniach do uzdrawiania).
Sprawdzać
w ilu % w tej chwili działam na ciało rzeczywiste i wejść w zapis
uzdrawiania.
- Ciało rzeczywiste zawiera wszystko w sobie, wszystkie ciała, a przy okazji jest
skuteczniejszym w c. fiz ( jak wprowadzimy tylko w c.fiz to inne mogą to kasować lub
podnosić), bo to, co jest na rzeczywiste, to zostanie, jest niecofalne.
Wchodzimy w modlitwę techniczną - zapis działania na Ciało Rzeczywiste
W tej chwili coś w nas gęstnieje, jak wchodzi do przestrzeni będzie od razu wszystko
wypełniać (wszystko inne). Coś wchodzi od zewnętrznej strony dłoni, uruchamia się
jakby techniczne urządzenie do działania .
Otworzyć ręce, a potem położyć i jak dotkniesz człowieka to jakby sądy wbiły się w
niego, ciśnienie, które rozejdzie się po ciele.
Pompują nas , to tak jakby duch stał się fizyczny.
Teraz jak poczujemy, że jesteśmy gotowi , to działamy na wszystko, na ciało
rzeczywiste ( bo c.fi to tylko element), ale poczuć, że jestem gotowy.
Cała istota zdrowa, przestrzeń, w której jest zawarta wyczyszczam, wszystko oddaje
Bogu i niebo się samo otwiera. Wystarczy ten cel utrzymać do końca – niech będą
zdrowi, szczęśliwi.
„ Utrzymuj czystość, a Światło będzie ochroną”.
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Podpowiedź jest taka, że nagle człowiek tak się rozszerzył, stał się swoją
przestrzenią, że nic niewłaściwego, jak tylko ja nie chcę, będę czysta, nie będzie się
mogło dostać.

Warsztaty 20 listopada 2011 Katowice
27 listopada 2011 Świeradów
Uzupełnienie do zdania z warsztatów w Rusinowicach (dół).
„I wtedy tę ciszę wypełni Słowo Boże, które ma tylko jedno znaczenie, istnienie w
miłości, w dobru i wolności, a jeśli tylko jedna krótka myśl uszczknie coś z miłości,
dobra i wolności drugiego człowieka tym samym się od niego odcinając, a wiec
odwracając się od Boga, tym samym zabijasz w sobie możliwość głoszenia słowa
Bożego”.
Trzej Królowie
Do Jezusa zeszło Trzech Króli, a Jezus był czwartym.
Gdy zszedł Jezus nie miał żadnych obciążeń energetycznych, bo uruchomiono iglicę i
wyczyszczono Go tak, że urodził się pełnym Królem, czyli to, z czym schodził mogło
się w pełni obudzić.
Trzej Królowie podali, kim są:
1. „ Jestem Crolon, moc sprawcza po tamtej stronie. Jestem i Stwórcą i nikim, a
więc i wszystkim dla tych, którzy mnie dostrzegą. Przyszedłem, by wesprzeć
Cię (do Jezusa) w czynieniu sprawnym meduzy. Moje serce nie istnieje, gdyż
jestem stanem Wszystkości, dlatego stan meduzy będzie całością w twoim
wydaniu, będzie jak cytryny, z której sok nieprawości raz na zawsze odpłynie.
Ustawiasz medalion meduzy i pozwalasz jej przejąć przestrzeń. Wówczas to,
co tobie sprzeczne, straci swoją moc. Dla ciebie jestem jednym z Czterech
Króli, którzy składają Ci pokłon w podaniu braterskiej ręki (Czwarty Król, czyli
Duch Całości Jezusa też przyszedł i też działał, ale to było liczone tylko jako
jego obudzenie się”.
Ćwiczenie tą meduzą można spróbować po podłączeniu pod ciało Rzeczywiste.
Można sobie wyobrazić głowę meduzy, czyli jak coś na kogoś działa, a
uruchomimy te energie, na początku musi być zapis przetłumaczony na
poziomie umysłu, by uchwycić to, co się robi, bo sprawia to, że wszystkie siły
działają, są po prostu niszczone (nie tak jak teraz zastosujemy bloki,
odchylenia, a później to jątrzy). To wszystko jest odprowadzane. Tam, gdzie j
jest meduza zastosowana oni się boją działać.
2. „A ja jestem Pływem Twojego świata, który w Stronie Życia krzeszesz, co ma
mieć na daną formę istnienia, choć dotychczas to nawet nie było. Gdy ujmiesz
swoją wizję w rozłożone dłonie i rzucisz przed siebie niczym ziarno, zakwitnie
ono przyoblekając się w formę rzeczywistości. Dlatego to, co ujrzysz ujrzysz i
zapragniesz by się stało, stanie się ku Twej radości i chwale, a moje imię to
Solan, czyli Spełnienie, przyjacielu”.
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3. „A ja jestem z Zarmus czyli Kềfir i daje Ci dar otwierania w ludziach przestrzeni
duchowych. Gdy zechcesz, gdy dasz im szansę utworzą się w utraconych
przestrzeniach duchowych i podążą śladem podobnym do wytartej nawierzchni
Twojej drogi do Boga. Dotknij, a stanie się Światłość, która ich wypełni
Światłem bez potrzeby męki i zadośćuczynienia, co było Twoim obowiązkiem i
udziałem. Uklęknij i przyjmij nasze dary”.
4. „ Czwartym Królem jesteś Ty sam, a Twój dar dla ludzi to Światło łączące ich z
Bogiem, światło Boskiej mocy, Boskiej Prawdy i Boskiego Wytrwania ( Boskiej
Niezłomności). Tam, gdzie działasz, tam, gdzie się pojawisz, tam zawsze
zachodzą zmiany, które wyprowadzają lud Boży w duchowe pierwotne
przestrzenie. Dlatego zwą Cię Światłym i Ci, co Tobie przeczą żywiąc szacunek
dla Twojej pracy i wytrwałości. Bądź pochwalony Synu Zeusa, Gwiazdo
Poranna, Orinie, Mateuszu, Głosicielu Słowa Bożego”.
Kiedy umysł nie jest do końca przekonany, może pewne rzeczy pokonać.
Wszystko, co się tu odbywa, to działanie duchowe, to jest stan istnienia, kiwniesz
i natychmiast to jest, umysł tego nie wykona. Umysł musi wiedzieć, to proces, tj.
czas i przestrzeń. Dlatego jak wchodzimy w modlitwę, to musimy to wszystko
właśnie w ten sposób zaliczyć. Trzeba oszukać umysł, zapisać go jakby na nowo.
Wszystko to, co się dzieje tj. tworzenie nowej rzeczywistości. Jak umysł to
zapisze, można wtedy to robić, nie ma innego sposobu. Chociaż to sztuka, to tak
naprawdę wielkie bogactwo naszego, duchowego i tego życia. Chociaż można
wyciągnąć rękę i powiedzieć „zdrowa…”, ale umysł tego nie wykona, gdy nie było
dróg pośrednich, przygotowania do tego. Ta sztuczka to trwały zapis tego, co
możemy robić.
- Planować swoją rzeczywistość. Skoro to wszystko, o czym mówimy jest
budzeniem się, to czas na zmiany – budzący się, zmieniający się, a jak się zmieni,
to może wybrać drogę Posłanego, jeśli chce. Każdy to musi przerobić, poziomy
zaliczyć i od niego zależy ile czasu mu to zajmie, dobrze, by w tym życiu. Ludzie
nie są zainteresowani zmianą w sobie tylko utrzymaniem stabilizacji i wpływu na
innych, by mieć kolejny powód do wywyższania się nad innymi, a to nie jest to.
- Zmian nie ma, bo punkt skupienia znajduje się w przyszłości, a my żyjemy
przeszłością. Trzeba zacząć pracować nad sobą, żeby przynajmniej wiedzieć jak
dokonywać wyborów.
- Oprócz siania strachu są w nas jeszcze inne mankamenty.
Ważną rzeczą jest nie popełniać błędów w przypadku Słowa Bożego.
Przekaz, to, co schodzi ma 3 formy:
1. możemy głosić Słowo Boże.
2. możemy przekazywać Słowo Boże
3. możemy naprowadzać na Słowo Boże
Lekkie oszustwo, coś negatywnego, nie ta myśl od razu odcina nas od Boga.
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Musimy wykorzystać ciało fizyczne do tego, by zapanować nad energetyką, nad
sobą, bo ono ma potencjał energetyczny, ono jest jedyne, które jest w stanie
utrzymać energetykę, utrzymać myśli, emocje (takie ma w sobie kody zawarte w
DNA). Jako Dusza, bez ciała nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Jeśli ktoś ma
pozytywne i negatywne myślenie, to w tej wartości % będzie cały czas, dlatego
po śmierci, jak tam idziemy, jest sztucznie wytworzona energia miłości, to jest
energia - choć miłość jest stanem (dusza jest energetyczna) specjalnie po to, by
móc nad sobą jakoś panować, czyli utrzymują nas w tym stanie. Natomiast tu i
teraz, tu bez ciała fizycznego nic nie zrobimy, wykorzystujemy je by zapanować
nad energetyką (koncentracja i medytacja do tego się przydaje, bo to są sztuczki
techniczne i warto się nimi wesprzeć). Dzięki temu energetykę wykorzystujemy,
by otrzeć się o Ciało Duchowe, potem Ducha Całości, a potem z promieniem
boskim (13) - zależy, dokąd promień przeniknie. Jeśli zaczyna przenikać Ducha,
potem energie i ciało fizyczne zamyka się ciało rzeczywiste. Jak ciało fizyczne jest
przekodowane to potrafi wyzwolić taki ładunek energii, że można uzdrawiać samą
energią ciało fizyczne samo uruchamia leczenie.
Uzupełnienie informacji:
20 % ciała fizycznego zostaje, Dusza nie ma na nie wpływu. Po śmierci rosną
włosy, paznokcie, czyli ciało fizyczne jeszcze samo funkcjonuje. W nim ukryte są
specjalne kody DNA (w energetycznym, duchowym, boskim też). W tych
cząstkach jest zawarte silne energetyczne uzdrawianie, (czyli tego stricte ciała
fizycznego, na które Dusza nie ma wpływu). Nie mamy wpływu na pewien układ
nerwowy, to są właśnie te cząsteczki oddzielnie istniejące, które cały czas
funkcjonują, mózg drugi też jest poza kontrolą.
- Jak wchodzimy w górne rejestry, jest tu wspólna przestrzeń dolnych rejestrów
ducha i wtedy otwiera się świadomość, Duch nie dociera do pasm boskich. Jest tu
jeszcze ciało Ducha Całości, czyli nasz Ojciec i Praojciec tu trzeba silnie nad sobą
pracować, by się te rejestry otworzyły.
Ponieważ nasz Duch jest częścią Ojca i Pra-Ojca to:
ciało Ducha Całości jest od 65-90 % (80-90 %).
Część ciała Ducha Całości stoi ponad naszym Duchem, czyli Ojciec i Praojciec, ale
On się tylko styka z Ciałem Boskim. Nie ma przejścia. Dusza i Duch mają wspólne
pasmo, utrzymuje się mimo błędów, ale trzeba w sobie obudzić się do Pra-Ojca,
czyli Ducha Całości, żeby stykać się z Ciałem Boskim. Jeśli Ciało Boskie jest
duchowe to trzeba jeszcze to utwardzić (być bez napięcia, czystym, uczciwym
itd.).
- w naszym DNA ukryta jest Głowica Biała i Czarna. Jak rodzi się dziecko to
chwytają je programy, które do trzeciego dnia życia można zablokować i
wyczyścić, później już nie (u 2-letniego dziecka można zablokować w 50 %,
potem już nic się nie zrobi)- [dlatego do Jezusa przyszło 3 króli by to zablokować]

240

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

- u nas jest coś takiego, ogólny program, który sprawia, że nie wchodzimy w
wyższe rejestry, człowiek jest czysty. Dziecko się rodzi czyste, ma węzły
karmiczne, ale to kasujemy.
- gdy ciało Rzeczywiste jest pełne wtedy my działamy, czyli Moc Całości (MC) ,
która pochodzi spoza Miasta Rzeczywistości nakłada się na nasze działanie. Moc
podpowiada różnymi sposobami, musi być aktywna wyobraźnia, praktykować.
- Przyznawać się do tego jak funkcjonujemy, nie oszukiwać się, bo nic się nie da
zmienić ( skala poziomów lub 103 piętra, tu się sprawdzać).
- dzięki pasmom Ojca poprawa w naszej postawie może wynosić i 40 %, a to b.
dużo. (Tylko ich nie zablokować i Dziupli).
- Żeby się kontaktować z Bogiem, musi być wszystko wyprostowane. Tu ważna
jest nasza postawa i sposób postępowania. Tu musi być widzenie światła we
wszystkim. Przekonać umysł, że to jest możliwe. Dzięki temu wytrwamy,
zachowywać się tak i postępować jak byśmy byli cząstka Jezusa. Każde słowo,
myśl i czyn tj. Słowo Boże jak są nieprawdziwe urywają komunikację z Bogiem.
Stosować technikę pieca – ogrzać się przy tych, którzy są na wysokim poziomie.
Milczenie jest bardzo ważne, nie otwierać ust (usta są symbolem myśli, słów i
czynów). Ustami są nie tylko słowa, ale myśli i czyny – więc milczymy, bo to jest
bardzo ważne.
- Komunikacja z Bogiem jest wtedy możliwa, gdy mądrość Ducha Świętego
wypełni umysł (gdy włączy się świadomość) oddając w niewolę (na zawsze)
świadomości. Chodzić na ławkę zwierzeń do Boga.
Sprawdzać:
Jaką maskę mamy założoną na Boga
- charakterystyczną cechą Ducha jest zmienność, Duch nie znosi stabilizacji.
Trzeba być aktywnym cały czas i w całości. Duch jest aktywnym i zmiennym,
Dusza potrzebuje stabilizacji. Jeśli myślisz o stabilizacji to jest źle.
- Jeśli coś uczciwie robimy w myśli, słowie i czynie to jest to Słowo Boże niech to
będzie z korzyścią dla wszystkich, wtedy uruchamiamy cząstki Ciała Boskiego na
najwyższym poziomie kreacji.
- Gdy nie widzimy siebie poprawnie - to iluzje obrazu siebie dla innych, a
systemowa moralność wszystko usprawiedliwi. Wystarczy postawić na prawdę i
uczciwość. Albo my, albo wyobrażenie o nas.
Sprawdzać:
Iluzja w nas …..% - ( w tylu % nie widzimy siebie poprawnie)
Żyjemy dla autorytetu i moralności czy dla Boga?
Żyjąc ponad relacjami i ponad strachem osób nas uzależniających, podążamy
nurtem zmian prowadzącym nas na wyżyny.
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- Skala Alei Zwycięstw
- Sprawdzaj: port komunikacyjny do Boga
- Spirala Boskiej kreacji ma 2 końce – PWW i PTP.
- Radość z bycia żywym – pasja życia
Sprawdzać:
w ilu % jesteśmy martwi, w ilu żywi.
Martwy potrzebuje stabilizacji – nie chce zmian nawet tego co złe.
Martwy nie zmieni tego, co złe, bo może być gorzej.
Musimy być żywymi i pomocnymi
Będziesz siebie głosił – zachwalając innych. Życie innymi ludźmi, a nie sobą –
martwe kukły.
- Nasi innym zabierają prawdę, wolę, mówią, co mają robić. Milczą ludzie
doskonali, nawet wiedzy nie przekazują. Doskonały tego nie robi. Poszukujący
prawdy ją dostrzeże – „ nie rzucaj pereł między……”.
Sprawdzać :
w ilu % sami siebie niszczymy ( całościowo).
w ilu % żyjemy potrzebą bólu emocjonalnego, porażek w życiu i
potrzebę zadawania bólu innym
„Kocham” – słowo to ma znaczenie na poziomie:
- fizycznym
- energetycznym
- duchowym
Słowo Boże uderza w iluzję, a ludzie nie chcą tracić iluzji – dlatego jest nienawiść
do nas. Dlaczego zabijasz więc obecność innych w sobie?
Nie gadaj o sobie.
Kto mówi o sobie – sobą żyje (egoizm)
Kto mówi o innych – sobą w nich żyje
Kto mówi o Bogu – Bogiem żyje, ale Go nie doświadcza. Gdy włączą się
myśli i umysł, niknie Bóg.
Ten, kto gada  znaczy nie wie
Prawda w całości – to jest Słowo Boże.
Nieumiejętne naprowadzanie, zawsze zostaje rozpoznane i wyszydzone
Gdy tworzysz iluzję – budzisz iluzję w innych
Jedynie Święci i Uświęceni mogą przekazywać i głosić słowo Boże.
Nie głoś prawd bez ich zrozumienia – To jest udawanie doskonałości
Sprawdzać:
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% ociągania się w pracy nad sobą

Człowiek Mizogeniczny
– to odcięcie od Ducha Świętego (Matki Boskiej) czyli zaprzeczenie mocy DŚw. w
człowieku, to jest uderzenie w Chrystusa. Upodabniamy się, aby przynależeć do
pewnej grupy, mieć z tego korzyści (jesteśmy egzystencjonalnymi
kameleonami). Proces ten wiąże ludzi upodobniających się z mechanizmem
adaptacyjnym.
Czyli Człowiek mizogeniczny, czyli zabijający DŚw., Matkę Boską w
sobie. Każda forma uzależnienia, to podpisanie paktu z drugim człowiekiem,
w rejestrze Duszy i Ducha jest to odnotowane, jest niezbywalne, aż uzyskamy
większa moc.
Obecności to życie drugim człowiekiem, to uzależnienie, to
wyprzedawanie się. Rodzic Boski pozwala się dziecku rozwijać. Rodzące się
teraz dzieci maja doskonalsze zapisy niż my.
Człowiek Mizogeniczny nigdy nie głosi Słowa Bożego, bo nie jest w
stanie wejść w doświadczenie – więc co ma mówić o Bogu, o miłości
Człowiek Mizogeniczny to atrapa Duszy, nakładająca się na ciało
rzeczywiste.
Sprawdzaj:
- w ilu % masz rozwinięte ciało mizogeniczne
- w ilu % ono mnie niszczy
Patrzę na wszystko przez szybę duchową – nic do nas nie wpływa!
Sprawdzaj:
- wolność własnych wyborów ….%
W PWW nie ma układów, jest jednanie się z innymi dla wspólnych celów.
Obciąganie – gdy uzależniamy się od mocy innych wyprzedajemy siebie i za to
zapłacimy. Zależności nieuczciwych (obecność nas w innych i innych w nas).
Zależności, nieuczciwe wyprzedawanie się (małe i duże), to świństwo, które
robimy innym i które inni robią w stosunku do nas poziomem fizycznym i
energetycznym (np.: nienawiść do tych, co przeczą naszym układom). Obciąganie
jest synonimem na poziomie egzystencjonalnym słowa sprzedawanie się,
zaprzedawanie duszy na poz. energetycznym.
Sprawdzać: ile razy w życiu to robiliśmy.
- Jeśli było się związanym (ciało mizogeniczne) z osobami, które odeszły, a nie
były to dobre osoby to po drugiej stronie to uzależnienie cały czas działa, bo ta
część nas należy do tamtej strony. Wszystkie swoje cząstki, które są w innych po
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tamtej stronie trzeba ściągać. Można wyciągnąć te osoby i odprowadzić je do
naszego prawa, oddać ich Bogu. Ściągać nasze cząstki, rano i wieczorem
modlitwa.
- Na cmentarzach Ciała Mizogeniczne utrzymywane są 7-12 lat, żyje i jest
aktywne. Kościół namawia, by nie palić ciał, bo palenie podnosi wibracje
(oczyszcza). Palenie niszczy Ciało Mizogeniczne, bo Ciało Fizyczne w 20 % żyjące
poza Duszą utrzymuje Ciało Mizogeniczne - tam są ukryte kody, dlatego palić.
Czy my potrzebujemy układów jak jesteśmy mocni? Rycerz Światłości nie
potrzebuje układów, żadnych, on się tylko jednoczy z innymi Rycerzami we
wspólnych celach, zabawie.
Myśmy się wyprzedali, bo nie wiedzieliśmy o tym, ale coś, co się stało, zostało
prawomocnie przez nas oddane innym – to pakt, który podpisaliśmy z drugim
człowiekiem.
Sprawdzać:
w ilu ….% jestem zawarty w kimś
w ilu osobach jesteśmy zawarci
- Uniezależniać się od innych. W Prawie Wolego Wyboru nie ma zniewolenia, jest
tylko i wyłącznie pomoc. Lepiej pocierpieć, dojść do czegoś zamiast
wyprzedawać się innym
Sprawdzać:
Jaki poziom musimy osiągnąć, aby wygrać nad tym, komu się wyprzedaliśmy
Podwoić wysiłek i przyspieszyć wzrost duchowy, by wzrosnąć ponad nich. Jak
się wzrasta, przejmuje się kontrolę nad innymi, a że wzrastamy w PWW, więc
przy okazji napełnimy ich światełkiem.
Tych, którzy umarli, a w których jesteśmy wyciągnąć z tamtej strony i oddać
Bogu.
Regenerować się i odzyskiwać wszystkie cząstki codziennie w Komorze
Regeneracyjnej.
Przy wybaczeniu odcinasz się od energii innych w nas – służy nam i innym.
- Czasem ludzie nie mogą ze sobą wytrzymać, bo niezgodność energetyczna ( a
nie, że są źli).
Sprawdzać:
w ilu % nasze ciało jest idealne ( Jezusa w 100 %).
Przede wszystkim komórka - bo to ukryty mechanizm, podstawa. (czy pracuje
poprawnie i ma energię lub nie). Słabe energetycznie ciało nie daje odporu temu,
co wpływa. To ukryty naturalny mechanizm obronny. Jak my się na poziomie
energetycznym z kimś ścieramy, to energie w nas wpływają, a jak jesteśmy
mocniejsi to się broni.
Sprawdzać:
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ile z tego, co do nas wpływa negatywnego, samo ciało przyblokuje.
Średnio u człowieka 0,20 %, ale po ostatnich próbkach u nas 40-90 %, średnio
wzrosła nasza energia komórkowa. Wzrosła harmonia biologiczna komórki.
W ludziach różnie płynie energia, z różnym potencjałem, różnie wibruje itd.
Jest 6 rodzajów wibracji, która ludzie różnią się między sobą.
Miłość  scala
Nienawiść  rozrywa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wibracja
Wibracja
Wibracja
Wibracja
….
….

}
} to są stany duchowe

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

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

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

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

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

254

Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO lata 2008-2011 © www.popko.pl

Jesteśmy wibracjach Edenu i mówimy konkretnie, o co chodzi, niech ta energia
nas przenika, ona wie, bo jest pod macierz i po prostu uzdrawia. Oddajemy ile
możemy, uruchamiamy wolę, bo tak ma być, uzdrawiamy się całkowicie.
Pytać Ojca, co mam dla innych zrobić. Czystość intencji, dać coś z siebie za
darmo. Pytamy o sceny i przyzwyczajać się do tego, że będziemy anonimową,
niewidzialną ręką.

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

- Idą przemiany, będziemy się fatalnie czuć, są istotne
- My mamy podwójny świat. Skoro byliśmy fajni, czy to poziom Ducha czy poziom
Boga, czy to poziom wzrastającego człowieka, wszędzie musimy zachować ludzką –
na podobieństwo Boże – postawę. Ciało postawy, to, które rzutuje na ciało
przestrzenne, to nie jest jedno i to samo (jestem malarzem, rzeźbiarzem- to postawa,
oceniamy tego kogoś poprzez jego artyzm, poprzez to, co się nazywa twórczością,
przez pryzmat dokonania, patrząc na obraz, rzeźbę, ogród – widzimy z kim mamy do
czynienia), bo tak naprawdę tworzy się iluzję słowną : „wielki ojciec rodziny” – a ją
niszczy. Dlatego trzeba uważać. Ciało postawy to nowy zapis, to trwała formuła, to
zamatrycowanie. Natomiast to, co człowiek, dzięki tej postawie zbudował, to jest
ciało przestrzenne.
Mamy ogólnie cztery ciała i możemy sprawdzać poziomy duchowe, czy
chorobę tych ciał. Z ciała przestrzennego możemy tez wyłuskać coś, co nazywa się
ciałem egzystencjonalnym. Możemy sprawdzić:
- ciało fizyczne, jest do poziomu 18, sprawdzamy poziom choroby lub poziom
zdrowia i wiemy jak funkcjonuje
- ciało duszebne, czyli dusza, czyli ciało energetyczne – też do poziomu 18
- ciało duchowe (duch) – do poziomu 18
- Jezus miał też ciało boskie
Na dole, to wszystko, czym jesteśmy, czyli: ciało fizyczne, dusza, duch czy ciało
boskie, na jakim poziomie funkcjonuje odzwierciedla się w ciele przestrzennym. I tak
można sprawdzić, na jakim poziomie jest ciało przestrzenne – zdrowie lub choroba
tego ciała i od razu wiemy, z kim mamy do czynienia.
Jak przychodzi Bóg widzi ciało przestrzenne, bo to jest wyraz tego, co
zrobiliśmy z sobą i jak przeprogramowaliśmy się – o czym zaświadczamy. Bóg widzi
to głębiej, bo są też intencje. Jak intencje są złe - czyli nieczyste- na pozór
wszystko poprawnie funkcjonuje (Ezoteryka), ale kiedy przychodzi zdanie prawdy o
nas, okazuje się, że to był taki chwyt (tak awansowało się np.. w kościele) - czyli
bycie fałszywym człowiekiem tylko po to, by osiągnąć pewne sukcesy. Intencje też
trzeba sprawdzać
Dzisiaj spróbujemy utrzymać pewne stany. Sceny są stanami
naprowadzającymi nas na coś, jakim być – są kluczowe dla nas, indywidualne i wtedy
zmieniamy się, czyli kształtujemy nowe ciało postawy, dzięki czemu ciało
przestrzenne całkowicie się zmienia i wtedy widać, że rokujemy nadzieje na poprawę.
Tu będą sceny tylko na poziomie umysłu i ducha, takie naprowadzone rzeczy,
nie stricte stany duchowe, jacy naprawdę byliśmy i możemy być, tylko skupimy się
na tym oprogramowaniu na najniższych poziomach.
„Nastał czas zmian, nastał czas prawdy, nastał czas powrotu do Ojca (nie ma
znaczenia stąd czy „stamtąd” pochodzimy, za jakie przewiny tutaj trafiliśmy, my w
resocjalizacji się zmieniamy, czyli jedno to dotarcie do takiego kogoś, kto nas w
procesie resocjalizacji prowadzi, a przy okazji tu i w „tamtym” świecie istnieje Bóg,
który to wszystko napędza. Dopóki jesteśmy w kryminale stykamy się ze strażnikami
więziennymi, z psychologiem, który nas prowadzi, ale jeśli osiągniemy wysokie
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parametry – 13 w mocy duchowej wystarczy, by już budzić się jak Jezus i
kontaktować się z Bogiem. „Po tamtej” stronie poziom 13 jest najniższy, więc każdy i
tak kontaktuje się z Bogiem, całym Bogiem. Natomiast tutaj, w tej rzeczywistości
możemy kontaktować się z Bogiem Twórcą i On jest w Złotej Kolumnie i to są niskie
pasma dla Prawdziwego Boga, tej Siły Tworzącej. Choć bez względu na to czy
jesteśmy kryminalistami czy nie, mamy dostęp do Źródła, ale przez nas przez niskie
wibracje jest on bardzo ograniczony. Dlatego nie czując Źródła, nie wiedząc jak Ono
poprawnie funkcjonuje- to chcemy, to nie chcemy być z Bogiem, mamy jakieś
odczucia, przeżycia. Natomiast przy wyższych parametrach to odczucie jest pełniejsze
i jest wstyd ( a nie huśtawka), który wyraża się w spojrzeniu każdego człowieka.
„Nastał czas budzenia się potęgi ludzkiego serca i ludzkiego ducha. Nadchodzi
Światło, które swym pięknem zaściele łoże cierpienia na tej Planecie, ale nastał czas
walki, kiedy to wszechwładny mrok czerwonymi ślepiami swoich zauszników gotów
jest uczynić wszystko, by zabić budzące się Światło, by zniszczyć to, co je tworzy,
przywołuje, bądź utrzymuje. Posłuszne oddziały systemu, znieprawieni ludzie i
fałszywe teorie, cała ta armia zła dławi i zabija to, co jest najcenniejsze – atrybuty
Boga w każdym człowieku. Przemienia miłujące serce w zgorzkniały czarny kryształ,
a świadomość ujarzmia zaprogramowanym na moralność umysłem, wynosząc
jednego człowieka nad drugiego, który stawia ponad człowiekiem system w obronie
każe ludziom wzajemnie się zabijać. Mrok pochłonął obraz Boga, mrok pochłonął ideę
powołania ducha ludzkiego, który w cielesności miał doświadczyć radości tworzenia i
uczuć. Mrok uczynił z ludzi baterie produkujące strach i nienawiść, które są energiami
jakimi skarmia się ciemność.
I mrok i zło i zausznicy tych sił, dobrowolnie swego zwierzchnictwa nad
dążącymi do radości ludźmi, nie oddadzą. Wciąż będą podsycać strach i odbierać
ludziom chleb i nadzieje na lepsze jutro. Wciąż słabych będą kusić zyskami i mamić
prawem upodlenia drugiego człowieka. By rozświetlić mrok musicie – bo innego
wyjścia nie ma –odciąć się od własnej słabości poprzez przeprogramowanie własnych
przyzwyczajeń. Słabość skutecznie eliminuje odradzanie istoty ludzkiej w procesie
duchowego wzrastania (czyli przerobienie od pokochania siebie do …), zaś
przyzwyczajenie wyklucza proste przestawienie uwagi czyli punktu skupienia na
sprawy, na rzeczy, na idee, których omawianie i przerabianie w sobie pociąga za
sobą możliwość odmiennego od utwardzonego, od znanego wam sposobu
reagowania, wejścia i odnalezienia się we własnej przestrzeni duchowej. W ten
sposób powstała nowa formuła, nowa wasza postawa i pozwoli tworzyć i utrzymać
ciało przestrzenne w rytm funkcjonującego ducha a nie kapryśnej duszy czy
fizycznego zepsucia.
Są trzy elementy, które pozwolą wam szybko pojąć jak prosto, jak bez wysiłku
każdy z was może odnaleźć swoją duchową, pierwotna cząstkę (jak odczujemy
pierwotna cząstkę, odczujemy potrzebę, by ona kwitła, bycia ze światem, z ludźmi z
Bogiem) to wymusza na was duchowym ciśnieniem potrzebę bycia z innymi w
harmonii z przestrzenia wszystkiego, co pobrzmiewa w Bogu akordem jedności.
Pierwszym (elementem) to odcięcie od siebie poprzez wejścia w stan
pokory (dopóki będziemy zajęci sobą, a jesteśmy tu na poziomie duszy i człowieka
fizycznego, nigdy nie będzie prawdziwego obrazu nas samych w naszych własnych
oczach, po drugiej stronie nikt się sobą nie zajmuje). Drugi to odczucie szacunku
do drugiego człowieka (tu mamy ludzi, na innej planecie to istoty duchowe)
poprzez bycie szczerym i trzeci, to postrzeżenie światła w sobie, co eliminuje
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stan wewnętrznego, energetycznego mroku pozwalając tym samym odkryć własną
wewnętrzna Jasną Płaszczyznę. Szczerość to stan symboliczny, stan wstydliwy, stan
przypominający, jak daleko człowiek odszedł od własnej natury (bądź szczery, czyli
przypominamy nie bądź bandytą, mów prawdę – czyli nie bądź oszustem itd., dlatego
mówią stan symboliczny i wstydliwy, po drugiej stronie nic takiego nie istnieje).
Temat ten już z wami omawialiśmy, dzisiaj podpowiemy, jak technicznie wykorzystać
ten moduł do przeprogramowania własnej postawy (a postawa mówi o tym, jak
tworzymy ciało przestrzenne, jak tworzymy inny układ sił). Najprostszym i
najskuteczniejszym sposobem wyrażenia szacunku dla drugiego człowieka (to jest
inna odsłona szczerości, jak żywię szacunek i kocham, to jestem szczery) jest
odcięcie się od jakiejkolwiek oceny jego potencjału i sposobu bycia, przez co z wolna
odkrywa się, iż każdego człowieka, o którym mówimy, postrzegamy poprzez pryzmat
doświadczeń własnej istoty. To tu, w obszarze oceniania i rzekomego poruszania
spraw drugiego człowieka, a więc jego związków ze światem, nieświadomie
ukazujemy obraz nas samych, widzimy, bowiem w drugim człowieku zawsze to, co
znamy, co odkryliśmy, co uruchomiliśmy w sobie (w drugim człowieku możemy
odkryć tylko to, co sami znamy, nic więcej. Nie postrzeżemy tego, czego sami nie
doświadczyliśmy, ale czasami jest tak, że ktoś doświadcza czegoś, czego sami nie
doświadczyliśmy, obserwujemy to nie na podstawie słów, tylko skutków, jakie
wywołuje to jego nowe doświadczenie i wtedy my, to doświadczenie, oceniamy
poprzez intencje, a to też wynika z tego, jacy jesteśmy, nie zakładamy, że w pewnym
doświadczeniu możemy się różnić, że nasze intencje mogą być nieczyste. W tym jak
my mówimy o drugim człowieku zawsze jest to obraz nas samych i nim zawsze
będziemy mówić poprzez to, jakimi intencjami się kierujemy. To, co w nas jest,
zawsze jest postrzegane w drugim człowieku. O drugim człowieku mówimy tylko,
dlatego, żeby usprawiedliwić własna postawę). Jeśli drugi człowiek pulsuje w
nieznanym dla was doświadczeniu będziecie owe tłumaczyć tylko poprzez pryzmat
własnych zapisów. Może dojść do paradoksalnej sytuacji, gdzie dotyk miłującej was
w przyjaźni człowieka, odbierzecie jako zaproszenie do wspólnego tańca namiętności,
a wzrok chcącego was zamordować człowieka – jako wyraz zainteresowania waszą
osobą.
By móc się tu odnaleźć, by wesprzeć duchową szczerość, trzeba wejść
w stan ciszy, w stan nieobecności w drugim człowieku, a doświadczycie cudu jego
poznania i przy okazji pojmiecie, że mówienie o innych ma tylko utrzymać własna
postawę, że jest kolejnym odszukaniem siebie w innych, a wiec ponownym setnym
tego dnia usprawiedliwieniem dla korzystania z mrocznej matrycy. Pamiętajcie,
mówiąc o innych, mówicie tylko o sobie, na dodatek siebie i innych nie rozumiejąc.
Kto milczy o innych, ten pozwala na usłyszenie w czasie tego, co w przestrzeni jest
prawdą (jak przestajemy mówić o innych, przypływa coś co dotychczas
zagłuszaliśmy, czasem czegoś nie rozumiemy ale wtedy włącza się też poziom
duchowy i to są stany, które podpowiedzą nam co naprawdę jest w drugim
człowieku, ale i tez w nas, bo powstaje cisza) ale każde słowo o innym, nawet
najmniejsze już te przestrzeń ustawia pod siebie, gdzie łatwiej usprawiedliwić
istnienie naszych wad niż je w sobie przezwyciężyć oraz wynika z braku odwagi,
przez co własną niemożliwość, tchórzliwość, ukrywamy w takim odwróceniu procesu
poznawczego, by to, co powinniśmy sami w sobie zmienić, widzimy w innych i
moralnie o tym w słowach im przypominamy. Gdy więc przestaniecie o sobie, o
innych w końcu mówić, postrzeżecie, że nic złego z tego powodu się nie stało, bo
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wciąż funkcjonujecie według starych reguł, ale na dodatek będziecie w stanie odczuć
i dojrzeć to, co w krzyku słownym i w wewnętrznej samoocenie było głęboko w
umyśle ukryte. Wówczas pojmiecie, że nie jest tak źle i, że bardzo łatwo jest
uaktywnić te własne elementy prawdy duchowej o sobie z których istnienia nie
zdawaliście sobie sprawy. Jednym z tych elementów jest mówiące obrazami wasze
wewnętrzne światło (wtedy, gdy przestajemy mówić o sobie i innych jest ciężko,
światło to trzeci element, naprawdę pojawia się i dzięki temu światłu wewnętrznemu
zaczyna powstawać coś, co byśmy nazwali intuicja duchową, nagle pojawiają się
sceny, gdy jesteśmy w stanie modlitwy lub, gdy jesteśmy w radości przychodzą
sceny.
Gdy przestajemy w ogóle o człowieku mówić, to w scenach pojawia się
duchowy obraz tego człowieka, duchowa o nim prawda. To właśnie w nim jest (w
tym świetle) usadowiona nieznana wam prawda o was i drugim człowieku, prawda
zapisana piórem Stwórcy, prawda, która stara się was przebić intuicja i
jasnowidzeniem (czyli ten trzeci element, postrzeżenie światła w sobie, można nad
tym oddzielnie pracować, skupiając się na świetle, ono tez przemawia. Mówiąc o
kimś, wchodzimy w jego wibracje, nasze się obniżają i nie postrzeżemy światła w
sobie, jak mówimy o innych to zaczyna nas nosić – są podli (mówimy), kradną itd. bo
wściekamy się na samych siebie, poziom wibracji się obniża. Bądźcie pokorni, nic nie
mówcie o sobie i innych i wyraźnie pamiętajcie o mówiącym świetle i sobie.”
- Pierwszym elementem jest Pokora,
- Drugim elementem jest wyrażenie szacunku do człowieka, a to jest najbardziej
aktywna cząstka tego świata (to wiąże się z szczerością), jak zaczniemy wyrażać ten
szacunek to reszta pójdzie (jak po maśle)
- Trzecim elementem jest wewnętrzne światło.
Pokora jest najtrudniejszym, a jednocześnie obejmującym jakby całość elementem,
przestajemy mówić o kimś i skupiamy się na świetle, ale te wszystkie elementy są ze
sobą powiązane.
Scena pokazana Zbyszkowi – jak naprawdę wyglądamy po drugiej stronie. Pojawiają
się jakby lekarze, naprawiają, uzdrawiają, instalują różne rzeczy, reanimują. Pokazują
jak wygląda Dusza. Potem spotkanie z Opiekunem, zrozumienie, kim On jest, nie te
cząstki w nas uruchomione (anioły, archanioły) tylko nasz własny Opiekun i
Przewodnicy. Po drugiej stronie jak jesteśmy, za nasze przewiny trafiamy do
więzienia, ponieważ tworzyliśmy ograniczające innych rzeczy – to trzeba nas
resocjalizować. Koszt resocjalizacji duży, a resocjalizacja w naszym świecie nie
zawsze efektywna. Natomiast po drugiej stronie jest inaczej, jest to tak
zorganizowane, by człowiek był resocjalizowany a koszt jego utrzymania (więźnia)
jak najniższy. Wykorzystują sen we śnie. Jak my wzrastamy i doświadczamy i uczymy
się tutaj i wchodzimy w te sceny, w tę grę komputerową, to jak jesteśmy
znieprawieni to w tej grze wchodzimy w druga grę, dostajemy sceny, wchodzimy w
światy, które są odwzorowaniem tego co naprawdę istnieje (z pewną modyfikacją) i
tutaj się resocjalizujemy. Koszt niewielki, a w tym procesie napędzamy dusze i ciało,
które już były (takie perpetum mobile). Wykorzystujemy to, co Bóg Prawdziwy już w
nas uruchomił i w tym programie resocjalizacyjnym się zmieniamy (są tu sceny,
punkty węzłowe itd.) Więźniowie w tym programie tworzą coś takiego jakby
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wspólnego i to „coś” wspólnie czasami jest odzwierciedleniem tego, co się gdzieś w
rzeczywistości dzieje. Ta planeta gdzieś istnieje i nie istnieje. W podobnej formie
gdzieś istnieje, ale my jesteśmy na tej planecie tez w grze. Tu musimy osiągnąć
pewien poziom, by być zauważonym przez Psychologa. Są tu programy, projektory
jest program nadrzędny, który skłania nas do tego, byśmy dążyli do czystości, do
Boga, występuje też ciemność – mamienie, kuszenie, bo my wzrastając odnosimy się,
poruszamy się w obszarze nawyków, czyli czegoś, co naprawdę na zewnątrz jest,
tylko tu odrabiamy dodatkowo nasza osobista lekcję. Tu nie ma oszustwa, tamten
świat jest naprawdę idealny w stosunku do naszego, nie ma udawania. Wartości
musza być trwałe, postawa musi być ugruntowana, jak się cos w tej postawie
utwardzi to Oni to widzą.
Jak się osiąga pewien poziom i wchodzi Światło, Psycholog i jego pomocnicy
zwani przez nas Przewodnikami włączają się do gry. To jest ekipa więzienna, nasz
Opiekun to psycholog. Na rozmowę z nim trzeba zasłużyć budząc się na wyższym
poziomie. Psycholog po drugiej stronie jest na poziomie ZEUSA – to potężna istota
duchowa. Przewodnicy są różni, włączają się, żeby w tym programie pomóc komuś
cos osiągnąć. Czasem można się pomodlić i prosić z zmianę.
Doświadczenie musi być przygotowane, bo nie będzie trwałej zmiany, a każdy
z nas, choć jesteśmy duchowo tacy sami – to, co innego go porusza (jakby w tyglu
był kształtowany), niby wszystko to samo, bo uczucia jednakie, widzenie jednakie,
ale doświadczenie może być odmienne, więc sceny pod to przygotują – my w ten
sposób się uczymy. Tu jest tak, że jak osiągamy poziom 13 wprowadzanie jest już
szybciej, ale jak uzyskamy poziom 13 (tak jak Jezus) w Światłości, w Duchu, my,
prócz resocjalizacji –czyli oprócz Wielkiego Psychologa, łapiemy prawdziwy kontakt z
Bogiem, z Tym Bogiem co tworzy całość, pierwszy prawdziwy. Tam widzimy
Kryształy Jego Świadomości, Jego Obecności. Jezus wykorzystywał je do
uzdrawiania.
Bez względu na to, jakie mamy mniemanie o sobie, wszyscy siedzimy w celi
(zobaczmy jak się zachowujemy, jakie są nasze myśli i inne rzeczy). To, co nam
podają, to jest budzenie się, by być zauważonym przez Wielkiego Psychologa – czyli
dotrzeć do naszego Opiekuna, to jest ktoś, kto ma pomóc nam wyjść stąd. Dopóki
istnieje ciało fizyczne, nie wyjdzie. My mamy możliwość jednak uruchomienie
wszystkiego tak, by całkowicie tak się udoskonalić, by nie tylko tu nie wracać, ale i
by obudzić cząstkę pierwotną duchową – a pierwotna cząstka duchowa, a Bóg ma
łączność i wtedy zaczyna się nie tylko odnajdywanie tu, ale i kontakt z Bogiem. Jak
przychodzi Bóg, nie ma gadki, nie ma rozmowy, są tylko sceny.
W modlitwie będziemy rozmawiać (jeśli uda się nam w to wejść) z własnym
Psychologiem, byśmy odczuli prawdę o sobie samym, jacy jesteśmy. To uruchomi w
nas pokorę (jeśli wejdziemy) i wtedy, jak się wychodzi z tego stanu, z tej sceny to
człowiek zaczyna rozumieć, że wstydem jest w ogóle mówienie o drugim człowieku.
Co innego, jak spotykamy się ku nauce, kiedy staramy się pojąc samych siebie, po
tym zrozumieć samych siebie i związki między nami, dociec, czemu tak się dzieje,
czemu jest źle, jak może być dobrze, ale intencje są czyste. Intencje są ważne.
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