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WARSZTATY 22 stycznia 2012
Chodzi o to, żeby się budzić, żeby nad sobą pracować. Wszystko to, co się
tyczy technik, wszystko, co się tyczy tego duchowego rozwoju wewnętrznego jest
budzeniem się w Duchu. Cała reszta to tylko praktyka i to jest bardzo istotne, to
odnalezienie się w życiu. Wszystko to trzeba przekuć na to, co jest tutaj. Wielu ludzi
dalej tego nie rozumie. Góra użyła tutaj takiego zdania, które powinno nam w tym
pomóc, jak rano otwieramy oczy, trzeba Bogu podziękować za to, że w ogóle mamy
możliwość naprawienia krzywd, które wyrządziliśmy, że dano nam możliwość
pracowania na to, by wrócić do Domu. Ludzie tego nie rozumieją. Tam nikt nas nie
chce – nie, że nas nie kochają, tylko my nie jesteśmy w stanie się utrzymać w ich
wibracjach. Cały czas negatywne myśli, niszczenie drugiego człowieka, niszczenie
marzeń - dlatego tutaj jesteśmy, a nie dziękujemy Bogu, że możemy się poprawić.
Praca nad sobą już powinna lecieć i na kolanach trzeba Boga błagać, żeby tego było
jeszcze więcej, tego cierpienia, nauk, żeby wyjść stąd. Dopóki sobie człowiek nie
uświadomi tego, że to jest Łaska Boża, że może tutaj wzrastać i wrócić do domu naprawdę Łaska Boża, że wszystko dla takich bandytów jak my, zostało
przygotowane, ten cały proces resocjalizacji. Dopóki się tego nie rozumie, cały czas
niszczy się najbliższych w rodzinie, sąsiada, tego z pseudo zagranicy itd., ludzie tego
nie rozumieją. Jak sobie człowiek uświadomi prawdę, wtedy dopiero zaczyna
pracować. Żeby sobie uświadomić prawdę trzeba: widzieć, słyszeć, ściągać info, być
w stanie jasnowiedzenia. Dopóki to nie jest pewne, dopóki nie jest pełne, rządzi
umysł, trzyma człowieka w ryzach, program rządzi człowiekiem nie pozwoli na to, by
człowiek się wyrwał i powrócił do domu. Wszystkie programy działają na poziomie
umysłu.
Jest człowiek fizyczny, duszebny czyli energetyczny (myśli i emocje) i
duchowy. Wszystko to, dzięki czemu można się stąd wyrwać, to jest ściągnięcie
prawdy i stanie się człowiekiem duchowym. Tymczasem ludzie przetwarzają trochę
formułę kościelną w sobie. Jest to zasadniczy błąd, jest to poziom programowalnego
umysłu, który nie pozwoli nam stąd wyjść. Dopóki nie zakiełkuje to, co jest
najważniejsze, chęć powrotu do domu, nie ma pracy nad sobą. Spójrzmy na nasze
myśli, stosunek do Kowalskiego, to ciągły dramat. Będziemy wchodzić teraz w
praktykę. Teraz są warsztaty zamykające. To, co będziemy teraz robić, to nauka
widzenia, słyszenia, wiedzenia, odnajdywania się w całości i zapanowania nad
przestrzenią życiową. Trzeba to ciało przestrzenne, które Góra nazywa
egzystencjonalnym doskonale rozwinąć, bo dzięki temu łatwiej nam będzie tutaj się
odnaleźć, łatwiej będzie promować. Co jest ważne? czystość w myśli, słowie i czynie.
Ma być taka, jak na tamtym świecie, wynikające z twórczości, radości. Człowiek,
który panuje nad swoim życiem już zaczyna odczuwać te stany, zaczyna nimi
promieniować i przez to wciągać innych samym swoim przykładem i to jest tutaj
bardzo ważne. Czyli nasz przykład, bo sekty i kościół to inaczej ujmują, czyli
nauczanie kogoś ma polegać na tym, że nie tłumaczymy tylko, że poprzez to, jacy
jesteśmy, zmuszamy go do tego, iż on prosi o to, byśmy mu wytłumaczyli. Nasi lizną
trochę i uważają się za alfę i omegę całego świata, Ezoterycy poczytają, nauczą się
parę rzeczy i drwią z innych. W domu też to samo stosujemy, kiedy to my mamy
prawo do tego, by było tak jak my chcemy, żeby sąsiad zachowywał się jak chcemy,
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żeby w Polsce było jak chcemy itd. Dopóki się czysty duch nie obudzi, ciągle
będziemy to wszystko mieszać.
Zajmiemy się tym teraz, co jest ważne, materiały cały czas były, więc to było
przekazywane i dopiero teraz jest ta możliwość. Wszyscy jedziemy na jednym wózku,
wszystkich określają te same ułomności.
- Utrzymywanie wewnętrznych stanów cały czas jest naprawdę ciężkie w grupie.
Trzeba robić przerwy, bo to obciążające, bo wchodzimy w energetykę drugiego
Człowieka i czujemy wszystko, co w nim jest, ( kiedy on zaczyna mówić).
- Wiedzenie, widzenie, słyszenie, wchodzimy w to powoli, ale musi się to łączyć z
postawą duchową, więc przy okazji i praca nad sobą musi w tle musi cały czas
silnie lecieć, bo będziemy to zaburzać.
Logika, umysł, to, co tak wychwalamy, należy wyrzucić na śmietnik, kiedy budzimy
się duchowo.
Przekaz:
„Logika jest śmiercią dla duszy, ale i błogosławieństwem dla ciała lub człowieka
fizycznego (człowiek fizyczny postępuje wbrew podstawowym, prymitywnym
zasadom, przetrwać kosztem drugiego człowieka, bo człowiek duszebny analizuje,
kombinuje, lubi przechytrzyć - Bóg nie widzi), którzy muszą działać wg. określonych
schematów i zasad, bo w przeciwnym razie giną w otchłani Wszystkomożliwości i
niewerbalnego pojmowania (wszystkomożliwość – logika i umysł ujmują
ograniczoność możliwości, ograniczoność: z punktu A do punktu B, by przejść musi
mieć nogi, a dla ducha to nie istnieje, chcesz już jest, my też musimy to jakoś
przekuć, czyli otchłań wszystkomożliwości jest nie do przyjęcia dla logiki
i
jakichkolwiek umysłowych zasad, ale dla nas wszystkim jest pokochanie kogoś, kto
nas nie kocha, niewerbalne pojmowanie – to, co przekazujemy słowem jest b.
zubożone, umysł trzeba odrzucić, by stan odczuć). Gdyby dać im ( logice i czł. fiz. )
sposobność do odczucia własnej i świata złożoności, która unosi się w morzu
duchowego eksperymentu i autentycznej wolności w tworzeniu nowego, owe dwie
siły, a więc sam eksperyment, jak i siła twórczej ekspresji na stałe przekształciłyby
prosty umysł ciała i człowieka w maszyny opętane stałą potrzebą bycia w duchowym
i boskim tworzeniu, za czym nie stałaby autentyczna postawa twórcy, więc jego
wynikająca z mocy świadomości, wspólność odczuwania całości (w przenośni mówiąc
jak człowiek fizyczny i logika ukryta jest w DNA ze swoją moralnością postępujący
według wkodowanych zasad, gdyby coś odrzucił ze świata duchowego, to tam
powstaje taka siła, dzięki której człowiek zaczyna czuć, że może - ale może nie czując
siły twórczej, tylko wszystko, co w nim było, fizyczna i energetyczna siła i na tym
poziomie zaczyna działać, może, ale po wodzie nie przejdzie).
Wiedząc, więc, że sam eksperyment jest magią i prozaicznością o sile autonomii, tak
ciało jak i człowiek zostaliby pozwani przez ciągłą potrzebę zmian niszcząc to, co dla
ducha i Boga jest święte. Dlatego logika, która dla ciała ukryta jest w DNA, a dla
człowieka fizycznego w sztywnych normach zachowania jest uchronieniem przed
zgubnym eksperymentem z mocą, jaką powinien posługiwać się jedynie duch. Tylko
on potrafi samoistnie złączyć pasujące do siebie cząstki na wielu poziomach własnych
przestrzeni, czego umysł DNA i umysł ludzki w ogóle ogarnąć nie potrafi. Dlatego to,
co czyni i czego doświadcza Duch nie może być nigdy należycie ocenione i zrozumiałe
przez umysł fizyczny, choć umysł duszebny potrafi już skorzystać z dobrodziejstwa
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duchowej podpowiedzi - o ile nie narzuci jej własnych ograniczeń. Mówimy wam o
tym, dlatego, byście raz na zawsze odrzucili potrzebę tłumaczenia tego, co
wbrew logice i umysłowi podpowiada wam Duch, choćby stało to w sprzeczności ze
wszystkim tym, co do tej pory wiedzieliście i czego doświadczyliście. Duch ludzki
także w swojej ekspresji także ma ograniczenia, także porusza się po stałych torach
określonych możliwości, ale są one nieporównywalnie mniejsze w swej złożoności od
rzekomej niewiedzy prostego umysłu i niezachwianej logiki, bowiem siła duchowa
swoją kreacją już sama z siebie potrafi znacznie więcej. Dlatego to, co ujrzycie
wewnętrznym okiem, (co oglądacie) w płaszczyźnie Ducha zawsze może się wydarzyć
o ile nie spaczy tego duchowa analiza, która niczym filtr potrafi wstrzymać objawienie
tego, co dla ducha jest oczywiste. Czasem bywa tak, że już odrzucenie jednego
elementu z wizji przekreśla cały eksperyment nie pozwalając zajść temu, co już
istnieje w płaszczyźnie ducha, ale ocenzurowane przez umysł i logikę nie może zajść,
zaistnieć w przestrzeni energetycznej i fizycznej. Ale gdy ufny sile duchowej człowiek
podda się całości eksperymentu, doświadczy tego, co inni nazwą cudem szukając w
logice i zasadach wytłumaczenia dla ludzi, dla cudu. Chodzenie po wodzie uważają za
atrybut Boga, a pokochanie wroga za wymysł chorej wyobraźni. By tak się nie stało i
w waszym wypadku zapamiętujecie sceny, które ukazują wam to, co istnieje w duchu
i co siłą duchową może być uruchomione we wszystkich przestrzeniach (jak my
mamy te cudowne stany pokochania, wybaczenia, współtworzenia, utrzymania się w
tej całości, to, gdy tylko włącza się umysł, bo nie jest to utwardzone, zobaczymy
Kowalskiego, umysł, moralność, logika się włączają i wszystko pryska, czyli by się
utrzymać w sile twórczej musimy być jak duch, dlatego trzeba nad tym pracować).
Gdy więc, w wizji ujrzycie wodę, która przenika wasze ciało naprawiając je, uczyńcie
tak, a wyzdrowiejecie. Tylko nie podpowiadajcie drugiemu by to samo uczynił, bo w
jego przypadku może to być ogień lub stanie się atomem. Tu nie konkretna wizja jest
kluczem, ale sama wizja jest kluczem jako technika, jako pozwolenie na zaistnienie
tego, co w zubożonym przekazie – obrazie zrobił już duch korzystający z siły kreacji,
(co dla Pani A jest dobre, dla Pani B już nie, przyjdzie inna wizja, czyli wizja jest
techniką, a nie ten obraz w wizji nam podrzucony, świadomość, a nie fantazjowanie,
to, co nam przekazują stosujemy, to logikę i umysł możemy zabić tym, co
świadomość nam podrzuca). Duch, to on jest autorem rozwiązania i podpowiedzi,
która zaistnieje o ile ułomny i ubogi w doświadczeniu umysł czy logika ją w całości
przejmie. Gdy sama wizja stanie się logiczna (zakładam, że to, co przychodzi jest i
koniec), gdy cud stanie się dopuszczalny, zajdą rzeczy, których nie można uruchomić
całą siłą umysłu i energetycznej woli, wtedy można będzie uznać, iż wiele
eksperymentów stanie się wytłumaczalną rzeczywistością o ile będzie miał w nich
udział czynniki duchowy, który w swej ekspresji jest nieprzewidywalny, a w kreacji
alogiczny, który do osiągnięcia celu może za każdym razem posłużyć się innym
elementem. Ten, kto zaakceptuję tę prostą zależność, ten, kto zaufa potędze ducha,
ten, kto uwierzy w moc własnej cząstki duchowej i zechce być przez nią uczony lub
prowadzony, ten stanie się jako Jezus i ponad innych wyrośnie, by im wskazać drogę
do wolności, by dać im prawo do eksperymentu, by przekonali się, że duch od
zawsze uczestniczy w ich życiu, a gdy się człowiek w nim obudzi, już zawsze będzie
przezeń przeniknięty. Proszę tylko pamiętać, by będąc w nim obudzonym, a więc
żyjącym według duchowych zasad, nigdy ich nie zakłócać umysłową
niedoskonałością i ślepotą fizycznej logiki.”
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To jest bardzo ważna rzecz. W praktyce to się przekuwa przynajmniej dla
ubogich, czyli dla nas, czyli tych, którzy jeszcze czasem wskakują w umysł czy
cokolwiek innego, to, co widzimy to robimy. Kluczem do naszego sukcesu jest
wyraźne widzenie scen i sprawdzenie, czy tak ma być. Czy to chodzi o działanie, czy
uzdrawianie czy jakieś kroki w przyszłości, naprawdę to, co przychodzi sceną, to nas
prowadzi, musi być przez nas akceptowane. Jedziesz autem, czujesz zwolnij, to
zwolnij, (ale nic się nie stało - nie stało, bo zwolniłeś). Czasem można jednak wpaść
pułapkę umysłu, bo tak naprawdę to te same sceny, w które wchodzimy w czasie
modlitwy, są takim kluczem naprowadzającym nas. Te same sceny idą non stop,
idziesz widzisz część korytarza ciemną, nie kombinuj z wytłumaczeniem tego. Ten
kod, idzie zawsze do tego, co jest w głowie zawarte. Skoro ktoś kojarzy to z niską
wibracją, to już będzie wiedział, że tam, jak się odbywa praca, to jest niewesoła
atmosfera. Idą non stop podpowiedzi na już. My nie wiemy do końca, o co chodzi,
jesteśmy tacy ślepi, taką mrówką wobec własnego ducha i nie próbujemy uruchomić
umysłu by wytłumaczyć sens tego przekazu (np. dlaczego to woda) nie jesteśmy w
stanie. Jeśli przychodzi scena zaufajmy i nie tłumaczmy. W naszych szeregach jest
wiele takich osób, które wszystko co przychodzi analizują potem i przyjeżdżają potem
na konsultacje, to obłęd, wpadają w obłędy (i po co ?). Trudno im pojąć, że tego nie
trzeba analizować.
To wszystko doskonale działa wtedy, gdy my staramy się być duchowymi, czyli
czystymi w myślach, słowach i czynach. Dopóki tak nie jest, są ograniczenia, które
my sami sobie stawiamy. To nie jest tak, że duch nie chce pomagać. Cały czas jest
wszystko gotowe i można sięgać po dary, po pomoc w danej krótkiej chwili, żeby
Kowalski doświadczył, że jednak „tam” coś istnieje, bo nagle mu się poprawiło, jest
lepiej, choć znowu to wykorzystuje do niszczenia, ale pewne światło przyszło, może
za rok-pięć znów poprosi o to światełko. To jest przygotowane, bo wielu z tego
wtedy skorzysta tylko trzeba mechanizmu się nauczyć. To nie jest tak, że jak
jesteśmy źli to już dla nas droga jest zamknięta. Cały czas droga do Boga jest
otwarta tylko my tracimy czas przez umysł, przez logikę, która tutaj nie ma sensu.
To twórczość, to wszystko, co tam odbieramy, to jest tłumaczenie z duchowej
wiedzy, z tego, co on „łapie” a czego my odczuć nie potrafimy, to taki konglomerat w
prostym działaniu do nas, byśmy załapali. Ale, by odczuć, że to powinno zadziałać,
trzeba całość czuć. Jest to wiedza (doświadczenia) dla nas nie do przyjęcia, umysł
tego nie ogarnia, przeczy wszystkiemu. Dlatego to, co my ściągamy jest dopasowane
do konkretnej sytuacji, jest konkretną podpowiedzią. Przychodzą sceny, musimy
dokładnie zrozumieć, scena zawsze jest konkretna tylko my możemy, przez włączenie
umysłu, do końca tego nie zrozumieć albo nie chcieć przyjąć, bo zaangażowaliśmy się
w coś, a Góra mówi, by tego nie robić, lecimy automatem. Przychodzą sceny,
ściągać, działać i w ten sposób jest się prowadzonym. Tego trzeba się nauczyć.
Są dwie rzeczy :
1- dzięki tym scenom są silniejsze działania, to jest tak zwane Antydziałanie
(dla umysłu, to nic nie zrobi a duch działa i uruchamia poz. energetyczny),
2- potrafimy działać i panować nad przestrzenią życiową ale też dzięki temu
potrafimy wzrastać, tylko naprawdę stać się trzeba duchowym.
To nie jest tak, że jak się nie stanę, to nic nie działa. Dużo działa, bo jesteśmy
podpięci pod te kanały, ale ciągle nie jest to, co nam jest potrzebne. Ciągle umysł
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oszukuje nas, zwodzi, a my musimy stąd wyjść, to jest planeta dusz, tu są przestępcy
na tym poziomie. Jak my wyglądamy, jak wygląda inny człowiek bez oszustwa, to
wystarczy wejść w świat energetyczny, na energetyczną planetę dusz (byliśmy tam),
to jak tam wygląda ta tragedia. Taki będzie obraz nas po śmierci. Żyjemy iluzją tego,
że jesteśmy fajni. Prawda jest taka, że co przed fizycznym okiem jest ukryte, przed
duchowym nie, nie oszukujmy się, czyli i pracujmy i zacznijmy zmieniać życie. By się
to stało, by był silniejszy bodziec, musimy widzieć, słyszeć, wiedzieć. Bez względu na
to, o co chodzi, o jakie konkretnie posunięcia, wchodzić w scenę, ściągać info czy to
dotyczące przyszłości, czy siebie itd. Wszystko to ściągamy z poziomu ducha.
Porzucamy świat energetyczny, porzucamy logikę, zaczynamy się bawić, bo to
zabawa (ale nie bezmyślna).
Teraz odczucia na warsztatach mogą być inne niż dotychczas, będzie ciężko,
bo nagle będziemy musieli porzucić to stare i wejść w nowe, ale „ bez pracy nie ma
kołaczy”. Ten rok, jest rokiem budowy. Co się ma zrobić w pracy, z najbliższymi, z
przyszłością, trzeba zrobić, z sobą też, musimy nauczyć się wszystko ściągać, bo
słońce ma świecić dla nas cały czas.
Modlitwa – skrót:
Mamy odnaleźć się w przestrzeniach duchowych. Tutaj logika w DNA, umysł fiz., to
zasady, moralność, to co nas pęta, co oddziela nas od wszystkomożliwości. Nauka i
filozofowie ujęli, że cudu można dokonać jak odrzucimy umysł, (czyli przyjęte przez
nas albo wdrukowane w nas założenia - umysł).
Zapadamy się w siebie. Pokazują scenę, w której znikamy, rozpadamy się w proch,
nie ma nas, zostaje tylko jakaś dziwna cząstka, działanie, jak byśmy byli strumykiem,
smugą dymu, mglistą falą w jakiejś nieokreśloności.
Nam się wydaje, że jesteśmy wszystkim, ale w tej całości, o tym wiemy, istnieje coś,
co nas napędza. W tej chwili każdy z nas sunie niczym dym, nie jest osobowy, jest
tylko czymś, co uruchamia działanie. Staliśmy się masą, może duchową, która działa,
co potrzebuje, wykonuje, a czuje to, co my, nici podpowiadamy (temu działaniu), on
podlega instynktowi, który pcha go do działania. Nie ma nas jako osoba, jako
indywidualność, jesteśmy działaniem. Jesteśmy tutaj falą twórczości, przemieniamy
się w działanie. Musimy się naprowadzić scenami, by to odczuć. W działaniu
będziemy kierowani przez „coś”, co karze nam coś zrobić. Każdy zaczyna działać na
swój sposób. Wyłączyć umysł, to odetniemy się od Siły prowadzącej. Nie jesteśmy
człowiekiem, jesteśmy falą (potrzebuje jej osoba z rozbitego statku – scena), której
potrzebuje, nadzieją, szczęśliwą przyszłością, przedłużeniem ręki Opatrzności. Niech
każdy z nas odkryje tę Opatrzność, że w nim ta Opatrzność działa, ten duch i zrobi
coś dla niej, nauczcie się tego (podpowiadają).
- W sporcie sercem energet. wymuszamy inną prace serca fizycznego.
- Niebo fizyczne jest niebem duchowym.
Sceną nam podpowiadają, że dużo działań cały czas do nas dopływa. Bardzo dużo
rzeczy, które zachodzą w nas i koło nas jest podpowiedzią skierowaną do nas przez
Siły Duchowe byśmy jak najwłaściwiej odnaleźli się w danym miejscu, w sytuacji, w
relacjach z ludźmi w samym sobie. Sygnały płyną nieprzerwanym strumieniem.
Czasem człowiek zamknięty na ducha potrafi być energet. naprowadzany. To samo
dzieje się z nami. Trzeba pamiętać o jednym, nie myśleć tylko o sobie, ma być
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wyłączony egoizm. Wstrząsający stan po tragedii (scena z rozbitym statkiem)
ocalona odnalazła też innych, współodczuwała ponieważ poznała to cierpienie i
wiedziała, że u innych było to samo.
Wtedy, gdy nie jesteśmy zaślepieni „wychodzeniem na swoje” a jesteśmy receptywni
i żyjemy z innymi zagubionymi ludźmi wtedy, będąc we współodczuwaniu, tym
współbrzmieniu potrafimy odebrać wszystkie sygnały dlatego, że nic nas nie zakłóca,
podpowiedzi przyjdą i naprowadzą nas na własne działanie ale egoizm musi być
wyłączony.
---- koniec --Nauka, którą tu dostaliśmy – odbieranie sygnałów z zewnątrz, zwracanie uwagi na
wszystko, co do nas idzie a to znaczy też na Alei Zwycięstw, tego tam się trzeba
uczyć. To takie pierwsze w to wejście. My mamy to wszystko wykorzystać do tego,
by działać, by się odnaleźć, by wszystko zmienić.
- Wchodzą w widzenie osoby mające problem ze zdrowiem – skrót opisu.
- Teraz te działania, przeżycia są trudne, ciężkie, jakby był opór.
- Mamy dwie osoby chore, spróbujemy teraz podprowadzić jedną, by weszła w
przestrzeń i zobaczyła jak się uzdrowić też z poz. mocy, z poz. działania, czyli ( tak
jak w modlitwie znikania człowiek odnajduje, że wszystko jest w nim, więc może). Tu
autentycznie trzeba poczuć się mocą, działaniem. Moc jest bezosobowa, bo to jest
cząstka Chrystusa, DŚw., a więc ona jest we wszystkim, a skoro jest we wszystkim,
to, co się będzie nad sobą zastanawiać, nie myśli, bo nie musi. Każdy na swój
indywidualny sposób musi to odczuć, jak jest w tym stanie musi poczuć (wizja), że
jest chmurką (pasmem mgły), my nie obserwujemy tej mgły tylko nią się jest, bo
inaczej jest się oceniającym. Jak odczujesz, to widzisz osobę, która jest chora,
wejdziesz do środka, zobaczysz itd. To wszystko jest uproszczone, ale nie wiemy, co
nam podpowiedzą. Wejść w działanie, być działaniem, tą cząstka mocy i nic więcej,
obserwować jak to płynie. Umysł, logika zakładają pewne schematy, a tu nie ma
schematów. Jak się wchodzi, dać się unieść, prowadzić. My posłuchamy, by się w
tym wszystkim odnaleźć, by zrozumieć, co znaczy kreacja.
Małe dziecko widzi ten świat poprawnie, kocha wszystkich, ze wszystkimi chce się
bawić, a my drętwiejemy jako podchodzi Kowalski. Tutaj to samo, lokalna swoboda i
patrzymy na to, co jest, poza tymi ograniczeniami. Stajesz się mgiełką, patrzymy, co
będziesz robić, czyli najwyższa siła, która we wszystko potrafi wniknąć i wszystko
zmienić, a ona wie, nie wiedząc, co czynić powinna (poz. duch. 12, umysł wycofany,
świadomość 100%, jaźń wzrasta). Masz być tym, czym i tak jesteś, to będzie też
zapis twojego doświadczenia, bo jesteś na poz. 12 i na 9 i to, co się teraz stanie,
zawsze się do tego możesz odwołać, to jest przywrócić tę chwilę. To jest budzenie
sceny, budzenie tego, co już potrafiłeś.
Wizja, jest poprawna, niezwiązana z chorobą, idź dalej, robisz to, co chcesz,
to, co czujesz, bo taka jest twoja natura. W postaci osoby będziesz kontaktować się z
DŚw., czyli z Matką Boską, w tej postaci, a jesteś Jej cząstką, a to znaczy, że o
wszystkie swoje części dbamy (paluszek) i Ona o ciebie jako Moc, coś, co jest
zapomnianą, mało odczuwalna częścią nas samych, Ona też o nią dba, bo to
oddzielna, cudowna istota będąca też cząstką ciebie. Ona będzie coś tej Mocy robić.
Na razie jest przekaz wiedzy bez zapisu doświadczenia, ale to będzie pouczające. Tu
też tak pokazują jakbyś się połączyła z Matką Boską, pokazują jak ta mgiełka w Nią
wpływa i jak się w Niej odnajduje to jest szczęśliwa jak w cyrku energetycznym,
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wolna, już nie musi nic robić tylko tańczy, cieszy się z samej siebie (ta mgiełka), czyli
to mgiełka też jest obdarzona dziwną świadomością, wpływa w osobę, mówi do niej
„czuj się swobodnie”. My tę swobodę w DŚw. odczuwamy poprzez Chrystusa, to
właśnie korzystamy z mocy, czyli ty jako moc tam jesteś. Jak się czujesz wtedy jak
tam jesteś? Mogę wszystko zrobić, wszystko zdziałać, ta Moc mówi „niczego się nie
bój, wszystko jest w twoim zasięgu”. A będąc w Matce Boskiej mogłabyś sobie
wyobrazić siebie stojąca z boku, ty jesteś w Niej jako ta moc – osoba – stoję z tyłu.
Zbyszek: Oni przekazują, że ty, będąc w Matce Boskiej jakby cząstką swojej szaty,
takim pasmem od siebie, jakbyś mogła w tę fizyczność wpłynąć, ale w Matce Boskiej
cały czas jesteś i będąc w totalnej opiece mogła zadziałać na to zwykle, na tego
zwykłego fizycznego człowieka ( jak dziecko). Moc jest tu dzieckiem, to było
budzenie mocy. Ta piaskownica, to wszystko nie nasze tylko naszego Chrystusa.
Nie zastanawiaj się tylko bądź sobą, jak nie zadziałasz teraz to później zrobisz, nie
ma pośpiechu. DŚw. wie, że możesz wszystko. Patrzysz jak sama spokojnie sobie
radzisz, ty po prostu budzisz swoją zdolność, która jest ograniczona, gdyż ty jako ta
mgiełka jesteś też częścią albo ta osoba fiz. jest też częścią ciebie. Były tam pewne
blokady, a w tej chwili znikły (jaźń włączona). Niczego nie wymuszasz, jesteś, bawisz
się tym istnieniem, bo w tych pasmach wszystko jest możliwe, a Góra nie pozwoli na
to, by tu było coś wadliwego. To jest budzenie się cudu. Pokazują, jakby była na
rękach Matki Boskiej i nie chce na ciało fizyczne działać. Powstał konflikt między
mocą i ciałem fizycznym, blokada jest na poziomie ciała fizycznego. Poproś o pomoc
w wyjaśnianiu, jako mgiełka jesteś częścią Oceanu Ducha Św. Przychodzi Bóg
Twórca i własny Duch. Tu siła działania płynie od Boga Twórcy, to znaczy, jesteś w
tworzeniu, a nie naprawianiu. Będziesz działaniem idącym od Niego, a do ciebie
należy tylko uruchomienie tego (tylko ty poprawnie uruchomisz). Odnajdź się w
Bogu, na poziomie tworzenia, włączona jaźń w 20 %, świadomość boska, czyli On
uruchamia w tobie jakąś wiedzę. Jak Bóg Twórca przychodzi to wyraźnie pokazuje,
ze ciało jest jak robot, który kluczami się naprawia (to alegoria), pokaże ci inaczej
albo sam naprawi. Będziesz działaniem idącym od Niego, ale na razie odnajdź się w
Nim. Bóg powiedział: „zrobię to za ciebie”. Do ciebie należało będzie uruchomienie
tego poprawnie. Jesteś czymś innym, czymś nowym, ani duchem, ani mocą, czymś
istniejącym między istnieniem, a aniołami (nie wiem). Mówią „jesteś wszystkim i
niczym (do uzdrawianej). Jak jesteś niczym, to i choroby i nic nie istnieje, wtedy
możesz na nowo stać się wszystkim, już w poprawnej formule, wszystko możesz,
rozłóż i z powrotem złóż. ( możesz złożyć).
Wchodzimy we wspólną modlitwę, będziemy wracać do piaskownicy.
Modlitwa 2 –
wchodzimy w modlitwę, w wewnętrzny stan, pokazują piaskownice, a w piaskownicy
jedno dziecko, a to jedno dziecko to każdy z nas. Dziecko jest cały czas malutkie i
Bóg, jak tu przyszedł to cieszy się, patrzy jak dziecko buduje, czasem coś podpowie
jak dziecko chce, dziecko się bawi, ale jest taki łącznik nieznany nam, co sprawia, że
to małe dziecko ma duszę na odległej planecie, która jest starym, umierającym
człowiekiem. Bóg jednak patrzy tylko na ducha, ten umierający tam człowiek nie liczy
się, ale szanuje się wszystko, co powstało. Jak ten człowiek umrze, to pewne jego
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doświadczenie sprawi, że to dziecko w piaskownicy lepiej coś pojmie. Pewne
doświadczenie na poz. duszy i fizycznego człowieka sprawiło, że to dziecko lepiej coś
pojmuje (po śmierci tego człowieka), lepiej się bawi w piaskownicy. Człowiek się
rodzi i umiera, rodzi i umiera, a Bóg nawet o tym nie wie, tylko patrzy (tzn. nie
przejmuje się tym) jak to Jego malutkie dziecko wzrasta. To samo dzieje się w nas,
jak my rośniemy, nogi się wydłużają, stawy bolą, nikt się tym nie przejmuje, trzeba
przez to przejść, aż się dorośnie.
Duch ludzki też dorasta, to, że jest dusza, że ciało jest ok., gorzej jak ginie
dusza, gdy piekło ją pochłania, wtedy doświadczenia, które tutaj zostały zdobyte,
kiedy otrzyma się nową duszę, znów być może, będą w ten sposób uzupełnione,
dusza idzie na zatracenie, jakiś inny duch ją przejmie, to jest bolesne, bo jak takie
coś zachodzi, kiedy dusza zaczyna iść inna drogą i ciało inną (tzn. człowiek fizyczny)
niż jest to potrzebne dla ducha, Bóg wtedy stoi i patrzy przez ciebie i się martwi. To,
na co mamy zwrócić uwagę, to małe dziecko i Bóg cały czas patrzy na nas jak na
swoją malutką ślicznotkę, która ledwie potrafi chodzić i niezdarnie się bawi, choć na
zewnątrz ktoś by powiedział, „ale to dojrzały człowiek, to wspaniała, piękna,
wiekuista i mądra dusza”. To wszystko i ta mądrość jest niczym wobec tego i tak, co
wie to małe odzwierciedlenie Boga w piaskownicy, to i tak jest potężniejsze.
Więc każdy z nas niech teraz odczuje to małe dziecko w sobie i niech zacznie się
bawić w tej piaskownicy. Pytanie teraz, bo moc należy do ducha, jest jego częścią,
być może tę moc da się użyć do tego, by tej duszy i temu fizycznemu człowiekowi
gdzieś tam, który został stworzony jako narzędzie dla nas, pomóc, może uruchommy
tu piasek, uzdrówmy może to ciało, ale będąc tu, w tej piaskownicy. Mamy Boga,
który stoi koło piaskownicy, a my poczujmy się jako Jego ukochane dzieci i zróbmy
coś, każdy na swój sposób. (Bóg uśmiecha się wiedząc, co my tu chcemy zrobić).
W piaskownicy pojawiły się inne dzieci, niektórym wydaje się, że są starymi
ludźmi, tymi duszami, pamiętają, że niedawno umarło ich ciało fiz. i dusza się
uwalniała i myślały, że to im się dzieje , a to było tylko narzędzia dzięki którym
wzrastały, nie wiedzą co zrobić, są otumanione tymi przeżyciami ciała i duszy. Tak
bardzo zidentyfikowały się z tym wszystkim, że gdzieś zatraciły te granice. Nie mogły
na ciało i na duszę działać.
Jak mamy włączoną świadomość, to możemy działać na ciało i duszę, tylko
należy pamiętać, że to nie my tylko elementy naszej potężnej istoty. Kiedy my nad
nimi panujemy, to wtedy ta granica, blokady nie istnieją. Kiedy one starają się
udowadniać (ciało fiz., człowiek fiz. i dusza), że są wszystkim to tworzą blokadę, nie
chcą czegoś przyjąć i człowiek mający świadomość na tym poziomie zorientowaną to
według tego postępuje. Kiedy my się budzimy tu, to wiemy, że to są tylko nasze
elementy ( paluszki), że te blokady istnieją w ciele dla ciała, w duszy dla duszy, ale
nie dla nas z poziomu ducha, mocą przenikamy wszystko i robimy z tym, co chcemy.
To, co chcemy tu, na tym poziomie stanie się prawem w naszych niższych cząstkach.
Każdy niech zobaczy jak to zrobić w piaskownicy, bo piasek ma tu znaczenie. Ten
piasek to też jest moc. Duch Święty, jak posługiwał się mocą – to ta mgiełka, Bóg
korzysta z tego piasku, bierzesz i lepisz to, co chcesz.
Trzeba wiedzieć, co czasami zrobić, czym zadziałać, dlatego są te wizje tutaj nam
potrzebne, w nich jest ukryte rozwiązanie, którym posługuje się moc, a nawet je
rodzą (ę?).
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Te bloki tutaj powstają wtedy, kiedy nie jesteśmy pełni w wolności, w duchu
obudzeni, bo duch nie ma ograniczeń. Natomiast ciało i dusza ograniczenia sobie
stawiają.
Sprawdzić :
w ilu % odnajdujemy się w piaskownicy, by wiedzieć, co jest grane. To można
ująć jako budzenie się w duchu.
Jezus odnalazł się w piaskownicy w 100 %.
Pokazują, że jak trzeba działa się siłą duchową i w piaskownicy mocą boską, czyli
piasek to jest ta moc. Korzystając z tego do uzdrawiania więcej się osiągnie niż
korzystając z mocy DŚw., to inne pasma. Nie można działać standardowo, trzeba się
nauczyć dowolności.
Pokazują scenami, by wejść w świat materialny. Będziemy takim
niewidzialnym duchem, wchodzimy każdy do swoich przestrzeni, domu, relacji i tak
jak dusze robią nawiedzenie i wpływają na ludzi, tak my będziemy kształtować swoje
otoczenie, nawiedzamy własny dom, tam będziemy siebie widzieć i robić, to, co
chcemy. To tak jakbyśmy umarli w tym świecie, budzimy się niczym duch, choć to
jest dusza i urabiamy innych. W tym obszarze jesteśmy tą częścią, która modeluje tu
tak jak chce, żeby np. relacje się poprawiły itd. tylko uważać, nie działać, bo tak ma
być, tylko zobaczyć, co być powinno i zrobić to. My nie będziemy tylko działaniem,
ale istotą obdarzoną świadomością, która jest prowadzona i to robi. Moc będziemy
mieć w rękach ( w przenośni) i idziemy i robimy to, co będziemy czuć, że jest
słuszne. Jak poczujemy, że ta relacja jest skończona, kończymy ją i zażyczymy, by
było cudownie, czyścimy, robimy, ale od tamtej strony. Musimy umrzeć teraz, czyli
zanurkować w tę Rzeczywistość jako duch. Jesteśmy i tam i tu, ale tu jesteśmy
mocni, bo tu wyskoczyliśmy z piaskownicy i możemy zmieniać, bo chcemy. Każdy z
nas wnika w swoja przestrzeń życiową, wchodzi tam, gdzie chce coś pozmieniać,
niech się da unieść tej wizji i zobaczymy, co będzie zrobione. ( Różne wizje osobiste).
Mówią: Daj się prowadzić, oddaj się w sobie ale nie narzucaj wizji. Pozwól zobaczyć
się takim, jakim byłeś, kiedy naprawdę nieźle ci szło.
Wizje są dziwne, bo jak tylko pojawi się chęć niszczenia czegoś, niszczenia ludzi, czyli
ograniczania ich w jakiś sposób, to od razu to, co teraz się dzieje będzie znikać. Jak
zobaczymy siebie w relacjach z innymi to dla dobra siebie i tej drugiej osoby też
(Indywidualne działania).
Zbyszek: Wszedłem, w obszar, w którym się tylko jest, a te problemy tutaj nie
istnieją, w bzdury wierzysz (mówią), fruń, rozpostrzyj skrzydła, nie przejmuj się.
Relacje różnych osób:
Zbyszek: My sami nurkujemy w problemy, tworzymy je, a w duchu nic takiego nie
istnieje, wystarczy tu się obudzić i koniec, życie spokojne, bez wysiłku, znika
napięcie. Chcesz i jest, na niczym nie zależy. Kiedy potrzeba to na poziomie
fizycznym człowiek się włączy i zrobi, potrzeba to wymyśli i będzie, po prostu czuć,
kiedy jest potrzebne i w ogóle tylko być w tym stanie. To stan wszystkozdolności.
Możesz w tym stanie działać, ale ci się nie chce, działasz, kiedy wiesz, że trzeba coś
zmienić, a tak nie. Bo jak trzeba coś zmienić, to od razu łamiesz coś, zmieniasz, a
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musisz być pewien, ze to dla dobra ogółu, dla wszystkich, a nie egoistyczne. W tym
stanie egoistycznych potrzeb by się nie odczuło. Jak się chce to „niech się jest
zdrowym” itd. Stan wszystko możliwości to tylko taka umiejętność. Nie wynika z
naturalnych mocy, tutaj to normalne. Na tym poziomie jak chcesz, po prostu działasz
i już, to normalne, zmieniasz coś, kreujesz i istnieje w nowej formie. Jest tu tak
dobrze i wszędzie było by tak samo dobrze, bo co było to się zmyło i możemy
wybierać nowe, a nowe wybiera się w piaskownicy. To jest tak, jakby Chrystus mógł
naprawiać, przemieniać a tutaj wszystko jest”
- Pomyślałem o deszczu, pojawiły się krople o objętości ok. 1 litra, a w nich różne
stworzonka, to widać.
Wy jak idziecie jest taka energia b. plastyczna, chwiejąca się przy podmuch
wiatru, natomiast ciało fizyczne idzie mocno, ale idzie jakby nie tą drogą. Choć
energia się chwieje, od ciała jest zależna, jest plastyczna, jak czuje coś fajnego, od
razu tam lgnie. Jak człowiek pozna drugiego człowieka i jest fajny to jest przy nim
obecny. To ta energia powoduje, że to nasze pole od razu tam podąża. Jak coś
nieciekawego uderza, to ta energia się cofa i potrafi tak się cofnąć, że pozostaje
fizyczny człowiek i odbiera ciosy i wtedy to w sobie czujemy.
Natomiast jak Duch przenika te istotę ludzką, to energią chroni i pole wokół
człowieka cały czas jest. Duch ludzki nie chce w takie coś wchodzić, żyje własnym
założeniem, swobodą, spokojem i nie dopuszcza do siebie takiej możliwości, by
nieciekawa osoba, swoja potężną, a niewłaściwą energią zepchnęła jego energię w
dół i by czuć się źle. Tu nie istnieje świat energetyczny, jest błogość, cisza.
Właśnie w tym stanie trzeba pozostać, być, żyć, uczestniczyć. To jest stan
świadomości Bożej, to wtedy wiemy, czujemy, że oprócz tej mistyfikacji ciemności
tutaj jest wiele pięknych rzeczy, które trzeba obudzić, powołać do życia we
właściwym akordzie.
To może w taki akord, w taką ciszę wprowadzimy ciała fizyczne, żeby były
zdrowe, po prostu zdrowe i koniec. Pomagamy komuś, nie patrzymy jak jest,
wyczyszczone, zdrowe, dobrze, niech to wychodzi z pożytkiem dla nas i innych. Tylko
to, co my tutaj robimy, mówi Góra, jest bardzo zubożone. To jest na miejscu, kiedy
trzeba coś naprawić, ale normalnie duch potrzebuje zachwytu nad życiem, nad
dziełem bożym, nad przygotowaniem tej sceny. On się cieszy, że może grać, że może
doświadczać zmian, dokonywać wyborów i różnych innych rzeczy. No, bo gdybyśmy
chcieli, żeby tak wyglądało, to nie poznalibyśmy smaku kawy, płaczu dziecka, ale tu
naprawiać, tak.
Tu jest taki dziwny stan, że się jest, jest bezpiecznym, jakby nic nie można
było nam zrobić. Możemy patrzeć na swoje życie z góry, popatrzeć, co byśmy
chcieliby w życiu było. Spróbujmy to poukładać tak, jak chcemy. Jeśli to jest
poprawne to zobaczysz (relacja, praca, cząstka przyszłości), jeśli ujrzysz teraz w tym
stanie, to zatwierdzisz i tak będzie.
Jak nie jesteśmy w stanie tego ujrzeć, tzn., że nie jest to zgodne z wolą śniącego.
Ja teraz będę starał się zobaczyć to, co chciał bym, żeby było, jeśli zobaczę, powiem:
„i niech się stanie”, będę wiedział, że widzenie oznacza zaistnienie.
Zróbcie teraz porządek ze swoim życiem, ustawcie to na wiele lat. Ujrzycie tzn.
zaistnieje, więc to wybierzcie, nie ujrzycie, nie róbcie napięcia, bo to nie jest zgodne
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z wolą Pana, czyli Ojca-Matki, Siły, która nad wami czuwa. To jest nasza prawdziwa
istota, która nieco zwichrowana, poddawana jest resocjalizacji, ale to jest stan
miedzy nami, a Bogiem (nie ma psychologa tu). Co ujrzycie to się stanie, jeśli w tym
wytrwacie. Możecie wybrać dla kogoś zdrowie, teraz – ‘zdrowy” i to już jest działanie.
Uwaga – piękna podpowiedź dla osób z nadwagą: Oni podpowiadają – a
czemu nie zażyczysz sobie uczucia sytości? i dużo, dużo mniej będzie się jeść.
Mówiąc o głodzie utrzymujemy negatywny obraz, nakręcamy się na jedzenie, odczuj
więc tę sytość, dokonaj wyboru i go się trzymaj !
- Wszystkie pytania, wszystko znika.
Ta piaskownica, to, co tu robimy to jest nasz Zamek z piasku. Jak będziemy w tej
piaskownicy, to Bóg pozwoli nam wszystko utrzymać to, co tutaj robimy. Jak
zaczniesz być zwierzęcy, zapomnisz o piaskownicy, znajdziemy się w człowieku
fizycznym, jak zaczniemy być nieuczciwi, odnajdziemy się w człowieku duszebnym,
będziemy grać w energie.
Natomiast, by być czystym, wystarczy powiedzieć sobie: żyję według
własnych praw, nikt nie zmusi mnie do tego, czego ja nie chcę. Opieka, troska i
miłość sprawią, że będzie z innymi dla nich, będzie wszystko toczyć się bez napięcia,
poprawnie.
- Wychodzimy z tego stanu.
Sceny indywidualne.
Pytanie: jak więcej nie działamy, to ze 100 % choroby ile zostanie, jeśli 100 % to
znaczy nie pogarsza się.
- Dziwne, ale w tym stanie (w którym byliśmy) nie czuło się potrzeby działania, bo
jak będzie potrzeba, to przyjdzie sygnał, machnie się ręką i będzie. Dwa parametry,
Bóg i DŚw. cały czas, Ojciec, Syn i Matka.
Jednak tak, jak w modlitwie Jezusa – w Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, Ojca –
Piaskownica i DŚw., jednak te trzy elementy. My to Chrystus w tym.
Wysoki stan w nas, bo umysły wyłączone, świadomość 100 % i jaźń włączona. Znika
energetyka, człowiek duchowy nie ma potrzeby wchodzić w relacje.
Jak się żyję energetyką a inny mocarz się zbliża, to wypycha tę energię i to ciało fiz.
bezbronne bardzo odczuwa te energie. Jak się jest w duchu, to nie widzi się tego
morza energetycznego, ale trzeba w tym stanie być. To nie obojętność ( stan
duchowy), to nie zawieszenie, to bycie.
Jeśli
myśleliśmy
o
czymś
i
odczuliśmy,
że
to
się
stanie,
pytanie:
w ilu % działałam i to się zamanifestuje,
w ilu % już widzisz i wiesz
w ilu % coś poprawnie wykonujemy, a jaka jest skuteczność –
chcesz 100 %, a osiągasz ile %?
na 100 % ograniczeń ile zlikwidowałam ?
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- Samo myślenie jest ograniczeniem.
Praca z osobami, które nie widzą.
Pierwsza osoba X
Zbyszek: czegoś nie rozumiesz - nic nie zobaczysz, bo musisz chcieć widzieć to, co
chcesz, tylko jak uruchamia twoją wyobraźnię duch, to chcesz widzieć to, co masz
widzieć, bo jak umysł tu się pojawia to jest fantazjowanie (w tym też można prawdę
zobaczyć, coś, co naprawdę się zdarzy). Chcesz widzieć „to” i widzisz, ale jak jesteś
w stanie od 9 wzwyż, bo to są stany duchowe. Jeśli w tym stanie widzisz i umysł
masz wyłączony, widzisz to, co jest, co ma być, to jest przekaz, to nie fantazjowanie,
a 3 –cie oko. Możecie poznać mechanizm słyszenia, widzenia, pisania, czucia tego. U
jednego lepiej działa „to”, u drugiego „tamto”, ale trzeba całościowo zebrać i
wiedzieć, o co chodzi. Trzeba się tego uczyć.
- Potrafisz sobie wyobrazić jakąś scenę z życia ? Jeśli tak, to widzisz tylko, że w tym
stanie będziesz widzieć to, co jest.
Trzeba jeszcze to sprawdzać, bo czasami coś dorzucamy, później to się wyczuwa czy
to jest coś płynące i zaburzające ten obraz czy prawdziwe, potem się czuje, ale na
wszelki wypadek sprawdza.
Sprawdzać: na jakim poziomie i ile z tego jest poprawne.
Technika : 1. czekasz aż w tobie ustawią się energie
2. osiąganie poziomu, umysł wyłączony, stoi z boku
3. włączamy świadomość, jaźń
4. uruchamiany widzenie, nie na siłę
Duch musi to wszystko przełożyć, jeżeli w 80 % uruchomione widzenie, to ukaże się
to co ma być.
Jeśli doświadczenie wraca na poziom 9, tzn. będzie się zapisywać. Jak 9 się włącza to
znaczy scena jest, coś przeżywamy, coś sobie uświadamiamy, to dydaktyka. Na poz.
9 zapis się otwiera i jest to coś, o czym się już nie zapomina, co się staje albo jest
cząstką nas i my to poprawnie odczytujemy albo się staje cząstką.
Ważne, by prześwietlić siebie i prześwietlić w wizjach to, co ma się zdarzyć. To
powinna być wewnętrzna konsultacja. Jeśli czegoś nie wiecie to pismo automatyczne
i odczyt na skalach i wejście w te wizje. Sprawdzić w ilu % to się udało.
Pisanie automatyczne to jest forma jasnowidzenia, bez myślenia. Wiesz, co masz
pisać (czasem ruch zakłóca). Jak jesteśmy w wizji wewnętrznej to scena się
utrzymuje, ale w pisaniu lekkie poruszenie wytrąca (bywa różnie). Sceny pokazują,
jak to jest w duchu i jeśli chcesz utrzymywać te sceny, stają się normą, utwardzasz
to.
Pismo automatyczne: wejść jak w modlitwę, jak przy wizjach, w ten stan,
jest się włączonym. Wchodzisz przy zamkniętych oczach i jak czujesz, że słowa się
cisną i piszesz, duch cię zmusza byś to tak ujmował, czasem się gubisz (np. przy
cyfrach), to sprawdzać wahadłem. W tym stanie można parę zdań napisać (odnośnie
jakiegoś człowieka, na temat ogólny, tego, co nas nurtuje). Czasem podpowiedź jest
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filozoficzna, ale później zauważycie, ze to są konkretne wskazówki, to się rozwija, (co
się ma zrobić, co się wydarzy). Wszystko okazuje się prawdą.
Sprawdzamy w ilu % to było autentyczne. Pismo automatyczne z poz. ducha
(a nie umysłu) to wielka pomoc. To taka indywidualna chwila między wami a
własnym duchem czy Bogiem. Wiecie, co pisać! Czasem są scenki. Łączcie się jak
chcecie, byleście czuli, że tak ma być. Na początku, by wejść w ten stan, oczy
zamykamy, by się obudzić w duchu, wskoczyć na poz. 11, 12 i zacząć pisać. Przy
odczytywaniu skal tak samo powinno być, nigdy nie odczytujcie się z poziomu
umysłu, bo to są stany energetyczne, nie ma konkretnej podpowiedzi tylko odczyt
tego, co jest a nie zapowiedź i potem umysł kalkuluje. Wszędzie powinien tu być
własny duch, czyli odprężyć się i pozwolić pojawić się temu, co ma być i to, co by
was interesowało. To jest tak, jakbyś sam siebie przekonywał do tego, co piszesz i
tak może być, ale z poz. ducha. Sprawdźmy ile w tym było prawdy, ile pomieszania.
Praca indywidualna z osobą.
Próba na ten czas jest skończona, dlatego to słynne „oko ciszy”, kiedy budzą nas w
nocy albo wieczorem, najczęściej w nocy, to wtedy jest umysł wyłączony, śpi i jak w
tym stanie zaczniemy pisać, ot leci, duch płynnie przez nas mówi.
Sprawdzamy :

1. z jakiego poz. odbierało się info
2. ile z tego co szło, odebrano
3. ile z tego jest poprawnie napisane

Osoba z sali prosi o sprawdzenie w ilu % jest prawda w tym, co napisał.
Zbyszek: Jest prawda i prawda, zależy, z jakiego poziomu jest info zbierane. Można
to podpiąć pod Bibliotekę Wiedzy, tam mamy 6 poziomów i Bóg poziom 7, albo na
tych skalach 12 poz. głębi rozciągane do 16. My bierzemy te 12 pod uwagę i wiemy,
czy przestrzeń duchowa czy wysoka energetyka. Może też być przekaz od jakiejś
duszy lub istoty i też przekaz jest konkretny. Będziemy to sprawdzać tylko w
odniesieniu do Naszych, co mówią prawdę. Czasem ktoś stamtąd przyjdzie i się
podszywa, my to odrzucamy.
- Nie do każdego idzie taka sama ilość informacji, do jednego więcej, innego mniej.
- Poprawność interpretacji w % - z prostego przekazu nie wszystko się rozumie, to
wbrew pozorom to jest czasem rozbudowane. Trzeba się nauczyć odbierać
poprawnie (interpretować poprawnie to, co się pisze, widzi) – poprawność np. 80 %
jest b. dobra.
- Ciało fizyczne włącza się wtedy, kiedy wchodzimy w emocje (przy pisaniu), czyli
ściągamy info do tego, co nas męczy i to nas wytrąca.
- Jak się umysł włącza, spada poprawność, zaczyna się tracić ten stan. Jak się nie
uda utrzymać stanu przez np. rozproszenie to trudno powrócić, bo odtwarza to, co
leciało, odtwarza praktycznie umysł. Świadomość korzysta z pewnych parametrów
umysłu, żeby odtworzyć ścieżkę zapamiętaną no i przez to nie wychodzi (nie daje się
powrócić). Nie każdy potrafi się zdystansować do spraw, o które pyta.
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- Praktykować w stanie zawieszonego umysłu, rano po wstaniu albo w nocy.
Korzystać z tego pisania, plus wizje, plus to czucie to jak się człowiek obudzi w duchu
jest OK., ale żeby w duchu być obudzonym, cały czas trzeba działać duchowo. Ten
stan nam dzisiaj pokazano. Jezus włączył się do tego radość, samą swoja obecnością
leczył itd. Trzeba popracować nad sobą, żeby mieć 6 poz. Światłości, moc musi być
utrzymana. Muszą być spełnione wysokie normy duchowe.
- Bywają ludzie aktywni w swojej martwocie (negatywizm, degeneracja). Człowiek
żywy, jak jest w 10 % bycia żywym to już jest OK., nie można utrzymywać radości
powyżej poziomu bycia żywym. Jak ktoś żywy jest w 30 % to już rewelacja, tzn., że
czujesz, że żyjesz, pojawia się pasja. Ta pasja od 30 % sama zaczyna cię napędzać.
Sprawdzać to u siebie.
My sądzimy, że jak chodzimy po ulicy, widzimy się w lustrze to żyjemy. Ludzie
nie chcą żyć. Kto się budzi rano i tworzy, to wie, że żyje. Jeśli rano otworzymy oczy i
mówimy „znowu to samo” – to bardzo źle.
Jeśli mamy świadomość tego, co jest, powinniśmy się ucieszyć, że skoro
naprawiamy, zmieniamy to dodamy sobie „plusików”. W wielu martwota tkwi i
wstrzymuje te osoby. Zniechęcone nie będą nad sobą pracować. Dlatego jak się je
wesprze to im się uda. Leci straszna obróbka, odpycha od takich ludzi. Początek jest
trudny, dzisiejsze działania były męczące. Ważne jest, by każdy widział, jak wzrasta
(będą skale) przede wszystkim w ciele egzystencjalnym. Zapanować nad energetyką,
nad przestrzenią, odczuć to wszystko i cieszyć się. Reżyserka jest w modzie.
- Główne info skończone, resztę sami ściągać.
- Ten rok ma być rokiem budzenia się, a to ma się przełożyć na miłość, namiętność i
spełnianie się w życiu. Powoli, co niedobre – zmieniać, praca nie taka – zmienić, jak
ludzie nie tacy – światełkiem patrzeć, co jest.
Niekiedy ludzie z wyrachowania działają światełkiem, bo chcą mieć korzyści i wtedy
mechanizm jest odwrotny, odbija się to powolutku, natomiast jak intencje są nasze,
duchowe , to zmieniamy to. Zmieniać nasze środowisko wewnętrzne i nie trzeba z
pracy uciekać. Niektórzy ludzie są niereformowalni wtedy trzeba się uwolnić.
Uruchomić pracowitość, odwagę i zacząć tworzyć „nowe”. Nie wolno się dać niewolić.
Nie dawać się wykorzystywać.
- Korzenie swoje musimy odnaleźć, tych korzeni jest więcej. Odnalezienie się w sobie,
w swojej duchowej tożsamości to strzał w „10”. Jak się komuś to uda w scenach, to
przy okazji pokażą, jak mamy działać, jak się odnajdywać w życiu, uruchamiać swoja
postać . Gorzej jest, gdy tych postaci jest kilka – którą wybrać? można się zgubić.
Najlepiej mieć jedną.
- Trupy w scenach – to może być podpowiedź, że ci ludzie są martwi.
- Pytanie o Eden.
Raj masz w sobie. My mówimy o Edenie, o miejscu, w które Bóg wstawił ducha
ludzkiego, bo tam jest duch ludzki, pierwszy człowiek, pierwszy duch i my dążymy do
tego, żeby jego doskonałość osiągnąć w czystości. On był „głupi jak but” dlatego te
wszystkie doświadczenia, które uczą, że to, co było w nim, jest najcenniejsze. On
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nie umiał dokonywać wyborów, czego jesteśmy żywym przykładem i się tego
uczymy. Wcześniej czy później musimy być doskonali tak jak on.
- Tu w życiu jak są sukcesy, to szybciej idzie mi rozwój duchowy
- Teraz w Dziupli pokazuje się potężna postać
- Każdy organ ma duszę
- Można nie do końca potrafić zrobić jakieś działanie, ale starać się i to jest docenione
(wola)
- W Orinie (znak) są czarne punkty, które pojawiają się i znikają, to punkty styczne,
bo ten znak pracuje na wielu poziomach.
- Oczyszczanie po bierzmowaniu w piaskownicy lub wcześniej księdza też czyścić
w piaskownicy.
- W piaskownicy jesteś tylko ty, świat gdzieś daleko, machniesz ręką by było
zrobione, tu się budzisz w duchu
- Po duchu jesteś połączony ze wszystkim, więc spytaj o księdza (chrzest,
bierzmowanie itd.) czy moc go obejmie i zadziałaj, oczyść go.
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WARSZTATY, 4- 5 lutego 2012 Rusinowice
- Na rok 2012 będą tłumaczenia, przekazy, będzie to zamieszczone w Internecie,
żeby też inni z tego korzystali.
- Ostatnim bastionem, który mamy do pokonania, a nie był omawiany, to ciało
fizyczne. Tymczasem DNA i ciało energetyczne to podstawa do tego, by wejść w
obszary ducha. Od funkcjonowania tej podstawy dopiero zależy budzenie się
duchowe. Nie ma obudzenia się w duchu – czyli nie ma możliwości, jeśli nie jesteśmy
w odpowiednich wibracjach. Te wibracje płyną także z ciała fizycznego.
Energetycznie nie potrafimy się utrzymać w radości i innych stanach, kiedy ciało jest
cierpiące. Gdy jest chore od środka to nie widzimy tych zaburzeń, które ściągają nas
z tych wibracji i nie możemy utrzymać radości. Ten stan, którego nie odczuwamy
fizycznie, obniża poziom wibracji i jest bardzo ważny – a więc ciało fizyczne musi być
zdrowe.
Jest Komora Regeneracyjna w której mamy się regenerować, czyli odtwarzać,
ludzie tego nie robią. Góra podpowiada jaką postawę trzeba utrzymać, by światłem
uzyskać takie same efekty, jak w przypadku fizjologicznego leczenia, głodówek czy
stosowania ziół. Pokazali, że stosowanie techniki to jedno, a postawa, która wynika z
techniki, to zupełnie co innego. Pokazali dwoje ludzi; jeden ezoteryk, wchodzi do
komory regeneracyjnej, a po wyjściu jaki był, taki jest, z tymi samymi nawykami
żywieniowymi (mleko z kiełbasą itd.), niszczy innych – czyli zasilił się i od razu
niszczy efekty tej pracy, drugi – normalny, zażywa zioła systematycznie, ustawia
wszystkie posiłki, robi wszystko konsekwentnie.
Pokazują, jak my się zachowujemy, gdy stosujemy technikę lub ziołolecznictwo
czy inną niekonwencjonalną metodę w procesie uzdrawiania się. To jest tylko
dodatek do naszej postawy.
Systematyczność, postawa, odczuwanie tych wszystkich przemian i to, co jest
ważne – nie zaburzanie procesów energetycznych. Jak ktoś przechodzi te wszystkie
procesy np. oczyszczanie, diety, ziołolecznictwo – ustawia się, wchodzi w okres
wyciszenia, pracuje nad sobą i nie wchodzi w negatywne relacje z ludźmi, dba o całą
przestrzeń. Kto z nas to utrzymuje? /po regeneracji w komorze odrodzenia/
Jeśli nie zastosujemy tej postawy, to nie działa, bo to jest tak; zasiliłem się światłem,
stosuję nadal niewłaściwe jedzenie, zapomniałem to napromieniować, wtedy zupełnie
ta metoda nie działa. Góra podpowiada co zrobić, by regeneracja światłem działała, i
jak się to odczytuje. Innymi słowy, to co mamy chore, od razu sprawdzamy co z tym
jest i w jakim jest stanie. Mówią tez o ćwiczeniach fizycznych jak spacery i wszystkie
inne stricte fizyczne, które zwiększają tzw. Sprężystość komórki”.
Mamy takie 3 obszary, które by Duch zszedł, musza istnieć we wzajemnej
harmonii:
1. DNA – na to nie mamy żadnego wpływu, to może uruchomić tylko Duch,
czyli Ojciec, Pra-Ojciec albo Siły Wyższe czy Przebudowujące. Od nas
samych to nie zależy, dopiero jak pracujemy nad sobą, w chwilach
szczególnych kontaktujemy się, ida zmiany, czyli przebudowa DNA poprzez
Ich ingerencję.
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2. Ciało Duszebne czyli energetyczne – to jest to, co widzimy w lustrze,
kiedy zniknie ciało fizyczne; ta nasza złość do ludzi, miłość, tacy jacy
jesteśmy. A tak naprawdę widać to w naszym ciele przestrzennym – czyli
poprzez nasze uczynki, na podstawie sposobu w jaki matryca reaguje itd.
To jest ciało energetyczne i w zależności od tego w jaki układ energetyczny
z innymi ludźmi wchodzimy, jacy jesteśmy – to taka jest harmonia.
Człowiek cystynie może być słaby, bo jeśli odczuł czystość to natychmiast
reaguje jak cos niewłaściwie w niego wchodzi. Taki człowiek, który odciął
siebie i swoja czystość, musi podnosić poziomy wibracji, bo jak wchodzi
tam, gdzie jest zło, a zło jest wszędzie /mowa nie o złych ludziach, ale o
złu które modyfikuje ludzi/, bo 80% ludzi na tym świecie to jest prawdziwe
zło – a przyszli się doskonalić /widzimy ich przed lustrem/ i muszą się oni
zmienić, mowa o złu, które było. To zło, które schwyciło ludzi sprawia, że
wibracja, która płynie od nich jest niszcząca. Jak jesteśmy czyści, ale słabi
– rozwala nas, nie potrafimy utrzymać harmonii. A więc praca nad sobą,
wyjście ponad człowieka -nie mówiąc o relacjach- wejście w świat,
gwarantuje dopiero utrzymanie harmonii i to jest Aleja Zwycięstw, to są
sceny, to jest proces przemiany. To wszystko o czym mówiliśmy, to świat
energetyczny. Dusza musi być idealnie ustawiona, żeby Duch musiał zejść.
Ale On nie zejdzie jak są przeszkody w ciele fizycznym i tym bardziej nie
zejdzie, jak jest zwichrowane DNA. O DNA dbają (Góra) w modlitwach
przebudowują i różne inne rzeczy. O Duszę musimy dbać sami, bo to świat
Wolnego Wyboru, natomiast podają metody regeneracji ciała fizycznego i
trzeba to zastosować – nauczymy się to sprawdzać.
3. CIAŁO FIZYCZNE. My się dosyć różnimy między sobą. To tak, gdy
chcemy zrobić piękny naszyjnik, kupujemy koraliki z różnych krajów – tak i
Siły Przebudowujące tworzą ludzkie ciało. Te ciała ludzkie są dopasowane
do miejsca, w którym się człowiek ma urodzić i żyć np. rodzaj wapna, we
mnie nie jest takie samo jak w Tobie – bo niby ten sam wzór, ale o innej
wibracji, jest dopasowywane do tego, co człowiek ma w życiu robić, jaki
był „tam” doskonały” i gdzie ma żyć. To jest nawet tak ściśle ze sobą
związane, że miejsce np. jeśli nam jest przeznaczone jedno, będzie nam
służyć, nawet rośliny, które będziemy tam jeść będą dla nas lepsze,
aktywniejsze niż nawet te same, ale sprowadzone z innego kraju. Każdy
ma indywidualny, specyficzny układ pierwiastków w sobie. Czyli konstruują
ciała, które byłyby dla nas najlepszym wehikułem. My tego nie czujemy, bo
jak tylko jest choroba, to te subtelności nie maja żadnego znaczenia, gdyz
to wówczas nie działa. Jak zaczniemy „być zdrowi” – zaczniemy być
„sprężyści”, bo te niuanse mają znaczenie okaże się, że mandarynka stąd,
jest lepsza niż mandarynka stamtąd (choć obie dodatnie). Tak jak mamy
czosnek z Chin czy nasz – nie wiadomo, czy dlatego, że ból i cierpienie tam
panujące czy modyfikacje żywności go zmieniają dla nas na niekorzystny.
Autentycznie tak jest – choćby ze względu na odległość pochodzenia
surowca. Dlatego też ciągnie nas choćby z tego powodu do pewnych
miejsc, ze względu na promieniowanie, na układ pierwiastków, tam
czujemy się dobrze, zasilenie płynie od Matki Ziemi. Może to wyglądać na
paradoks, ale tak nas ustawiają. Warto czasem sprawdzić pewne rzeczy
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pod tym kątem – ale nie w czasie choroby. Nasze ciało to biznes, bez niego
nie
osiągniemy
wielu
celów,
przez
lenistwo,
zagubienie,
i
niedoinformowanie. Trzeba dokonać wyboru. Wyboru dokonuje Dusza,
Duch nie dokonuje wyborów – On jest albo biały, albo czarny. Dopóki jest
choćby cząstka czarnej energetyki nie jesteśmy duchowi. Jest albo Jezus
albo Diabel, potęga, cud w swoim wymiarze, ale zupełnie inne prawo.
Czarni ciężko na swój sukces pracują – oni są dla siebie doskonali, tylko to
inny sposób bycia. Jedno i drugie jest Boże (wilk i zając), ale czy my
jesteśmy tacy cudowni, że będziemy ludziom wyznaczać ich ścieżki?
Jesteśmy lepsi od Boga? Czy zabijesz wilka tylko dlatego, że zjadł zająca?
Przecież Bóg go takiego stworzył  idź więc zabij Boga!!
Przekaz:
„Regeneracja fizjologiczna i biomechaniczna jest procesem
odradzania się ludzkiej istoty na podstawowych poziomach. Bez tego, bez
wprowadzenia się w uświęcony stan (jest uświęcony stan DNA, uświęcony stan
ciała fizycznego, duszebnego i ducha – czyli idealny stan. Jak ktoś odczuje stan w
uświęceniu, to po prostu żyje! W młodości przechodziliśmy to, że mieliśmy piękne
ciało fizyczne, siłę, motorykę – i to samo musi być!, czyli jak jest pełne to uświęcone,
bo to samo czuje się w DNA. Jak jest poprawne DNA, to czujecie moc, to jest zależne
od uświęconego stanu DNA, bo tam jest przejście do Ducha Świętego - a moc płynie
od Ducha Świętego – no i oczywiście Dusza. Uświęcenie - to czuć siebie. Jest
żałosne, żeby nie próbować się odczytać, jakim się jest na poziomie Ducha, w całej
swojej Istocie, tylko udawać, nie będziemy się oszukiwać) na dwóch, trzech
poziomach zwanych „zejściową podstawą” nie jest możliwe zstąpienie
Ducha w niższe swoje powłoki - choćby człowiek osiągnął taki stan
integracji wewnętrznej, który pozwalałby mu funkcjonować w swoim
własnym kanale informacyjnym, który zwiecie „trzonem duchowym”.
Tu w trzonie duchowym informacja jest ciałem (słowo jest ciałem, info
jest ciałem, czyli jest tak, że jak mamy kanał otwarty to to, co ściągamy - staje się.
To coś jest, ale nie istnieje i jak się pojawi w Duchu w kanale od razu istnieje, tak
działa Duch. My jak w modlitwie się łączymy i widzimy „coś”, to czasami „tego” nie
było, ale już jest. Jak działamy na ludzi np. oczyszczamy to zauważcie, że przy
działaniu ukazał się jakiś obraz, moc zadziałała i wszystko jest zrobione, a do końca
nie wiemy jak. Informacja obrazem przyszła i od razu przekazała, że to się stało.
Ujrzałeś to już jest, ale jako istnienie. Jak odczujesz, to czasem tego nie było, ale
przez to, że odczujesz to już się staje. My otwierając ten kanał ściągamy wiele info i
to się dzieje, jest cudownie, ale nie jest to przez nas wypracowane. Jest duża
różnica, kiedy my jesteśmy kanałem, a nie jest on sztucznie otworzony. Jak kanał
sami tworzymy, to tak jak Duch, jak Jezus- myślał i to się stawało. Trzeba
dopracować się poziomów) przeto czerpanie ze skarbnicy boskiej wiedzy
wiąże się z przemiana nawet wtedy, gdy nie uzasadniają tego duchowe i
energetyczne parametry. Dlatego wielu z was popełnia błędy odnośnie
własnej oceny i własnych możliwości sadząc, że pewne, wynikające z
informacji przekazywanej np. obrazem czy słowem, czyli wynikające z
informacji parametry, pewne odczytywane stany i uwarunkowania są stałe
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i wykute w czasie pracy nad sobą. Te rozbieżności łatwo uchwycić na skali
równowagi energetycznej , która jest probierzem tak dla doskonałości
ciała jak i duszy. Tu już chaos, pływanie – nawet o 1 punkt na skali
równowagi mówi o labilności, o rozbudowanym ciele informacyjnym , a nie
o utworzeniu trwałej i zwartej swojej podstawowej konstrukcji (kiedy
Dusza jest ciałem uświęconym czyli energetyka jest ciałem uświęconym, równowaga
energetyczna ma 6, jak nie ma równowagi, nie ma doskonałości wypracowanej).
Skala równowagi mówi wprost o tym, bo ten cud, który jest, to
podniesienie parametrów wynika ze ściągania info (bo tam byłem, ujrzałem
swoje ciało, swojego ducha, to ta info zawarta w tym obrazie od roku zmienia te
twoje parametry, dzięki temu możesz odczuć jak funkcjonuje Duch), ale nie jest to
twój nawyk, nie jest to twoja postawa. Jest to umożliwienie ci dopiero –
bo wiesz w jakim stanie trzeba być – utrzymanie tego i stanie się, (poziom
duchowy, a utrzymywany poziom mocy to zupełnie dwie różne sprawy i o tym nie
zapominać, bo popełnimy błędy i nie będzie pracy nad sobą), nie można bowiem
popadać w skrajność energetyczną i egzystencjonalną, gdy tę wartość kuje
się osobiście ciężkim potem wewnętrznej przemiany. Lecz gdy owe
wartości tworzy ciało informacyjne, człowieka raz po raz wpada w obszar
dawnego siebie jak i tego, którego nowy obraz potrafi już uchwycić (nagłe
uniesienie, bo na siłę w tym podkręceniu czuje się radość, ale moc nie działa i po
wyjściu wszystko się sypie, to nie jest utrzymane, bo nie było pracy nad sobą).
Historię z budowaniem siebie poprzez sceny już znacie, a jej dni
odnajdziecie na Alei Zwycięstw. Dziś chcemy wam odsłonić nowy jej
fragment. Gdy mówimy o DNA, ciele fizycznym i energetycznym, to
mówimy o waszej podstawie, a nie o was samych, choć większość ludzi
funkcjonuje właśnie w tym obszarze wewnętrznym (podstawa – dusza, ciało
i DNA i kiedy punkt skupienia i cała nasza świadomość tu operuje, to my myślimy , że
jesteśmy autem, programami – a nie, że to jest coś, co trzeba przerobić,
uszlachetniać, żeby Duch się obudził, tam jesteśmy dopiero my, dusza i duch, to nie
jest to samo. Dusza jest wehikułem, którym trzeba odpowiednio sterować,
zapanować nad nim, by Duch potrafił się tutaj przejawić, ale Duszę wykorzystuje się,
gdy Duch się doskonali, czy działa w pewnych obszarach i ona jest czymś żywym i
ona może zostać oddzielona - dlatego mówią o Planecie Dusz. My musimy poprzez
dokonywanie odpowiednich wyborów znów sprowadzić Duszę do Ducha, dlatego jest
ona wtedy wchłaniana). Dlatego zmieniając im zapis podstawowy można ich
gruntownie przebudować , a nawet sobie podporządkować.
W rzeczywistości umiejętne zestawienie 3 części podstawy
umożliwia zestrojenie jej z całością Istoty Ludzkiej i z całością przestrzeni.
Wpływu na DNA człowiek nie ma w tym pojęciu, że go nie niszczy, ale
odbudowuje. Wpływu pozytywnego na DNA człowiek nie ma, gdyż owe
zawiera się w Macierzy i dostęp do niego ma wyłącznie Duch Ludzki i Bóg
poprzez Siły prowadzące człowieka. Dlatego zmiany w DNA wprowadzają
potężniejsze od Was Siły pozwalając istocie ludzkiej na pełna integrację.
Przebudowa ciała energetycznego całkowicie leży w zakresie waszych
możliwości i całokształt tej wiedzy i technik poprzez Zbyszka wam już
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przekazaliśmy. Dziś podpowiemy wam jak podnieść parametry ciała
fizycznego, które w tej chwili jest traktowane przez Was po macoszemu,
choć to od niego w równym stopniu, co od doskonałości duszy, zależy
trwałe obudzenie się w pasmach duchowych. By być zdrowym i sprawnym
wcale nie trzeba stosować kosztownych i bolesnych metod inwazyjnych.
Wystarczy utrzymanie wewnętrznej harmonii poprzez postrzeganie
pewnych zasad. Problem zaczyna się wtedy , gdy rozregulowane części
organizmu wstępują w konflikt z sobą, zaczynając się wzajemnie niszczyć.
Tu nie tylko ludzki wymiar niedoskonałej duszy potrafi uderzyć w
energetykę własną i innych ludzi, ale nawet w organy biologiczne własne i
innych ludzi, ale i te historię doskonale znacie i możecie nieźle ją
wytłumaczyć w odczytywaniu historii człowieka w paśmie jego życiowych
osiągnięć czy porażek, relacji z innymi, jak i w analizie jego chorób (jak
jesteśmy źli, to u innych potrafimy swoją energią komórki porozrywać, natomiast w
stanie chorobowym jeden organ w nas potrafi niszczyć drugi na podświadomym
poziomie, na utajonej formie życia, na poziomie biologicznym, uzdrawia się jeden
organ, a inny wścieka się i potrafi chorować).
Dziś zajmiemy się doskonałością ciała fizycznego i zdrowotnej siły.
Istnieje prosty sposób oczyszczania i uzdrawiania waszego ciała – o ile
złożony reżim jego odrodzenia dorówna wysiłkom wprowadzonym stanom
jakie towarzysza inwazyjnym metodom uzdrawiania. Wielu z was już
dzisiaj byłoby zdrowymi, gdyby utrzymali w sobie stan charakterystyczny
dla wysiłku wkładanego w odzyskanie zdrowia podczas np. głodówki czy
stosowanych diet (tu chodzi o stan jaki towarzyszy kuracji). Samozaparcie,
aktywna wola, konsekwencja i poprawność zachowania się są właśnie
tymi zbawiennymi elementami, które was ratują – a nie lekarstwa czy
zioła, którymi się wypełniacie. Nie mówimy, że sa zbędne, znamy ich
dobroczynny charakter, ale w tym momencie zwracamy uwagę na
bagatelizowany przez was czynnik waszego uporu, postawy, poprawnego
zaangażowania, który musimy wyizolować i przenieść do metody, która
jest równie skuteczna jak i inne terapie, ale bardziej wygodna i
gruntowniejsza. Mówimy o terapii światłem (uzdrawianie duchowe polegające
na obudzeniu w nas mocy Chrystusowej), terapii w której ładunek światła jest
świadomie wprowadzony do organizmu i świadomie po wprowadzeniu
utrzymywany (a nie kasowany i o to tu chodzi. Jak się leczę ziołami, to staram się
nie wprowadzać do organizmu niczego, co by zakłócało proces zdrowienia i nie
wpadać w stany, które by zakłócały proces zdrowienia). Czy zauważyliście jak
funkcjonujecie, jak się zachowujecie podczas głodówki czy terapii
oczyszczających organizm? z jaką pieczołowitością przestrzegacie zasad w
które wierzycie, dbacie o właściwe spożywanie posiłków lub ich
wstrzymanie. Utrzymujecie stały stan świadomej czystości organizmu (w
przypadku zdrowienia nie przejmować się tym jacy sa ludzie, wyizolować wewnętrzny
stan) śledząc, odczuwając skutki procesu regeneracyjnego (totalny
pozytywizm. Słabości sprawiają, że my sami to niszczymy, a powinno być –
wprowadziłeś światło, wprowadziłeś natężenie Ducha Świętego, w rzeczywistości jest
budzenie światła w DNA, ale umysł trzeba przekonać – nie zakładaj, że cos się
pogorszyło, ale odwrotnie). Ani chwili nie wątpicie w poprawność, w moc
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całego przedsięwzięcia. Staracie się tez zachować neutralność wobec
świata unikając wszelkich spięć energetycznych. Gdy owe stany
osiągniecie w czasie leczenia światłem uzyskacie podobne efekty
fizjologiczne i energetyczne. Pozwalając światłu regenerować cały
organizmie możecie, ani chwili zapominać o jego działaniu, ani tez nie
niszczyć go poprzez destrukcyjne stany energetyczne. Gdy to się wam uda,
odnajdziecie też utraconą moc energetyczną, która wespół z duchową
znacznie podniesie wasze zdolności uzdrawiające. Pamiętajcie tez przy
tym, by w czasie regeneracji nie wprowadzać do organizmu żadnych
trucizn, by zachowywać się jak podczas leczenia ziołami, kiedy to do głowy
wam nie przyjdzie, by podczas detoksykacji zakłócać zaśmiecaniem
komórki truciznami. Tymczasem wielu z was udaje ledwie, że się odradza
w Komorze Regeneracyjnej gdy tymczasem w trakcie trwania regeneracji
je po staremu, złości się na świat i siebie. Od teraz gdy zaczniecie
regeneracje będziecie czynić to konsekwentnie 2 razy dziennie (Jezus mówił
– modlitwa rano i wieczorem, chodzi o oczyszczenie ale i wypełnienie Duchem
Świętym, utrzymanie stanu zdrowia), jedząc to co podpowie wam ciało, a w
czym upewni was odczyt, nadto przepromieniowując wszystko co
spożywacie - a więc wprowadzacie do fizycznej świątyni i zachowując stan
wyciszenia energetycznego, by destabilizacją energetyczną nie rujnować
tego, co światło zdążyło zrekonstruować (zachować równowagę energetyczną).
Każdy wybuch niszczy efekty uzdrawiania się światłem. Innymi słowy
musicie zachować stan pełnej harmonii energetycznej.

Ph – pełna harmonia
Góra pokazuje jak sprawdzać harmonię w organie. My będziemy wprowadzać
światło, a światło doskonale wie, bo zawiera w sobie wszystko – wybiera pierwiastki
jakie są potrzebne, ono syntezuje wszystko gdy wprowadzamy do organizmu, i
pojawiają się odpowiednie minerały, metale w takiej postaci w jakiej było tworzone
nasze ciało. Chyba, że są pewne zmiany i potrzeba czegoś innego, bo środowisko się
zmieniło itd. ale równowaga musi być zachowana. Jak sprawdzimy Ph, to musimy
tak pracować nad sobą, by harmonia się podniosła.
Po Komorze regeneracyjnej sprawdzać Ph i wiadomo co się tam dzieje, procesy
zdrowotne itd. i tylko w złość wpadniecie, to Ph spada.
Sprawdza się Ph organu i Ph komórki. Pełne Ph dla ciała wynosi 8, ale jak
będziemy sprawdzać to są pewne różnice między nami, maksymalne dla organu
wynosi 5,6 – to pełne zdrowie.
Jak słabniemy wieczorem, Ph naszych organów spada, gorzej się czujemy, a
wystarczy tylko utrzymanie świadomości, czystości, wprowadzanie światła – i to
dobrzeje.
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SKALA Ph ORGANÓW
5,6 - Ph wychodzące (w światło) jednoczące się w nim procesy życia, światło i
DŚw i ten organ to jedno i to samo. Tu czujemy, że żyjemy. Całe ciało jest
zdrowe, gdy zdrowe są organy.
4,8 – Ph zbawienne, bo utrzymuje z dala od chorób, ale nie potrafi istniejących
zwalczyć.
4,6 – Ph umowne – nie wiadomo czy lepiej, czy gorzej
4,2 – Ph neutralizujące materiały łatwopalne – radzi sobie z większością
toksyn fizycznych i energetycznych, ale słabych.
3,8 – Ph mówi o tym, że jest proces zatruwania ciała (wtedy jak sa niekorzystni
ludzie, to jest kłucie złem na poziomie duszy i ducha)
3,4 – Ph zatrucie stałe
3,3 – Ph stała choroba
3,2 – 2,4 Ph degradacja – organ nie tylko choruje, ale się degraduje
2,4 – 1,8 Ph trwałe niszczenie organu i komórki
poniżej 1,8 Ph – śmierć organu i komórki
To jest czynnik fizjologiczny. Musimy dbać, kiedy się leczymy światłem o to, by Ph
było wysokie (5,6), nie może być mniej, bo wtedy jest stagnacja, utrzymanie tego, co
się osiągnęło, ale nie wychodzenie. Do tego trzeba dodać czynnik biomechaniczny.
„ Do tego proszę dodać wspomagający czynnik biomechaniczny, dzięki czemu
osiągniecie odpowiedni stan wewnętrznej sprężystości komórki, organu jest tak
samo ważny jak siła fizyczna w walce na bokserskim ringu (jak uprawiamy ćwiczenia,
biegamy, chodzimy itd. to jest zawsze większa aktywność). Gdy robimy coś, dzięki
czemu uzyskujemy sprężystość, jest OK (jak tai–chi, rozciąganie, streching –
bezwysiłkowe rozciaganie mięśnie, stawów). To umożliwia odzyskanie sprężystości”
Można sprawdzić jaka jest sprężystość i jak się zmienia po naszych ćwiczeniach np.
masować wątrobę (to też ćwiczenie), zmieniać sprężystość organu przez uciskanie,
przez nacisk fizyczny zmieniamy sprężystość mięśni, stawy przez rozciaganie.
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SKALA SPRĘŻYSTOŚCI KOMÓRKI:
90% – 100% - sprężystość nieistniejąca (nie skupiasz się na tym stanie, bowiem
komórka, organ i ciało same nią są.)
80% - 90% - odczucie wewnętrznej mocy, komórka nie poddaje się nawet
zwątpieniu człowieka w uzdrawianie, ma związek z siła psychiczna komórki i
organu, mądry dopasuje moc do okoliczności, zastosuje sposób, by się
odrodzić.
67% - 80% - sprężystość umowna, jeszcze wszystko jakoś poprawnie działa, ale
przy chorobie to za mało na sukces.
51%-54%-67% - tzw. sprężystość upadająca, jak nie spadnie cos poniżej 54%, to
wtedy siła woli można jeszcze się wydźwignąć (sprężystość można jeszcze siłą
woli podnieść, można odnieść sukces metoda koncentracji jak sportowcy)
42% - 51% - przepuklina, tworzenie wklęsłości przez co stan sprężystości, a raczej
jego brak już destrukcyjnie wpływa na komórkę (jak jakiś organ jest w tym
stanie, to my sami wciągamy się w chorobę)
28% - 42% - ocean czarnej smoły, wszystko zlepia się i tonie, masażyści walczą o
sprężystość, a jak maja fizyczna energię, to Ph się podnosi.
28% i mniej – śmierć, zapaść, rezygnacja, organ, komórka poddaje się całkowicie.
„Więc ćwicz, a pozyskasz sprężystość, która wydatnie pomoże ci w
przywróceniu lub utrzymaniu zdrowia”
Jest to dzisiaj uderzenie w ciało fizyczne i dobrze by było sprawdzić co się dzieje z
nami. My będziemy tutaj działać światłem. Sprawdzimy 2 czynniki, które nam
pomogą w tym wszystkim (Ph i Sprężystość). Zobaczymy tez, na ile światło podniesie
sprężystość, ale jak zaznaczyli, sprężystość jest zależna od ruchu, od tego co robimy.
Cały czas tłumaczyli: daj się unieść chwili i pozwól, by ciało podpowiedziało
jak chce odzyskać sprężystość. Nie wiemy czemu takie ruchy, a to może
oddziaływać poprzez organy, układ kostny itd. na coś tam, co potrzebuje masażu,
czyli sprężystości. Tai-chi to wychwyciło, my robimy to słuchając ciała.
Sprawdzać: to co jest teraz i po wyjściu z komory regeneracyjnej. Od was
zależy, czy będziecie przepromieniowywać jedzenie i picie (po wyjściu z komory
regeneracyjnej), czy będziecie jeść i pić to co poczujecie że można – mówimy o ciele.
Mogą przyjść sytuacje paradoksalne i zjecie kiełbasę popijając mlekiem – ale słuchać
ciała. Chcecie głodować – róbcie to ze światłem. Róbcie to, a przy okazji i moc
energetyczna do uzdrawiania wzrośnie. Każdy sam zdecyduje, czy chce tej kuracji
światłem, czy też nie.
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- Gdy jesteśmy w radości wzrasta Ph. Trzeba utrzymywać radość. Wszystko musi być
odpowiednim stanem utrzymane. Jak będziesz tańczyć 2 godziny to po godzinie, jak
jesteś zmęczony spada (najpierw rośnie). Napędzić się, ale później utrzymać
swobodnie – tylko utrzymywać stan radości.
- Przy niskiej Sprężystości i Ph trzeba doładowywać (w uzdrawianym i sobie), dlatego
jak uzdrawiamy kogoś, czyścimy całą przestrzeń, dzięki czemu można
utrzymać wyższe Ph.
- Na warsztatach bawialnych uczą nas tego, czego nie potrafimy – bycia w radości.
To ma być rozszerzone i przeniesione na całe życie. Temu ma towarzyszyć praca nad
sobą.
- Jak organ ma Duszę (a ma) to ta radość się udziela i Ph i wszystko się podnosi,
chce się żyć. Jak wejdziesz w radość, a chciałeś skoczyć z 10-go piętra to odkładasz
to – a takich rzeczy doświadcza się cały czas w mniejszym lub większym stopniu
(wybory), nie mówimy o poziomie kryzysu. Radość się obniża, wola się obniża,
miotamy się, a nie możemy się miotać, gdy się mamy uzdrowić. Nie może być tu, że
jest ktoś jest chory- mamy tak jak przy ziołach i innych terapiach, czuć jak światło
robotę wykonuje.
- jak się wchodzi w atrybuty Ducha np. tworzenie, utrzymanie pewnego stanu
wprowadza w radość, ale Dusza to traktuje jako obowiązek (dla Duszy to zawsze
obowiązek, żeby poprawnie funkcjonować ma obowiązki), natomiast Duch czuje
uniesienie, gdy tworzy, u niego to powinność. Skoro tworzy to tak powinno być, jest
z tego radość.
- Komora regeneracyjna – jak z poziomu Stwórcy doszliśmy do poziomu boskiego
– ma pozłocenia, takie złotawe światełka. Szczytem wszystkiego jest to, co jest w
matrycy, czyli kryształki życia. Jest to podpowiedź co do poziomu, tego się nie
przekroczy. Jedynie co może – to być punktem skupienia się w kryształku, czyli te
kryształy staną się jednym i koniec.
- Można sprawdzić sprężystość w swojej cząsteczce pierwotnej w tej chwili – Ph, bo
to budzimy w sobie, światło sprowadzamy właśnie stamtąd.
Sprawdźmy wszystko teraz i później, po wyjściu z komory – jak to się zmieniło.
Potem pomyślcie np. o teściowej i zobaczycie jak to się zmienia. Pomyślcie teraz co
będzie jak wejdziecie w pokochanie w ogóle ludzi w wybaczenie. Wtedy nie istnieje
problem Kowalskiego - on nie istnieje i wtedy myśląc o nim - Ph się nie zmienia.
Dopóki bawimy się energiami, to rączki sobie „parzymy”.
Pytanie Alinki: czy my będziemy uzdrawiać światłem?
Zbyszek: Światło jest działaniem duchowym, natomiast my uruchamiamy tez energie,
łączymy to. Natomiast Światło jest symbolem działania Siły Duchowej czyli ogólnie
parametr duchowy, tylko u każdego inaczej. Jezus miał maksymalny parametr
energetyczny, ale nie korzystał z niego, działał z poziomu Ducha.
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- Nikt kto nie będzie miał aktywnego ciała i uruchomionej w nim energii, jeśli był
zdrowy – to OK., prawie zdrowy – jest OK., ale przez to, co teraz robimy będziemy
uruchamiać wyższa moc energetyczną.
Sprawdzić sobie jaką moc energetyczną wydobywacie w stosunku do Jezusa.
Skala na moc energetyczną i opisów jest sporo i zobaczcie, po komorze
regeneracyjnej, o ile wyższa jest ta moc w działaniu uzdrawiającym czy innym, bo
wtedy ten stan świętości na tym poziomie mamy wyższy i większą skuteczność
działania musiałaby być.
Później posprawdzamy siebie i przygotujecie sobie plan na to, by dokonać
uzdrowienia siebie i detoksykacji (po modlitwie). Wszystkie organy, które mamy
chore mamy uzdrowić, mamy być cali zdrowi. Ostatni moduł – ciało fizyczne. Kto nie
poradził sobie z Duszą to poradzi, DNA jest przebudowywane, dzięki temu co
pozachodziło, UFO też miesza się cały czas, a duch jaki jest, taki jest, tylko do niego
wchodzimy. Tu na tym poziomie Ducha nie zmienimy, bo Duch i tak był czysty. My
musimy zmienić Duszę, by On mógł się przejawić czyli samym się zmienić.
Modlitwa – skrót
Zatapiamy się w sobie. Jak nie ma w nas napięcia, to z otoczenia (z krzesła,
podłogi) płyną takie dymki, energie, to wszystko się rozpływa, z nami miesza. Fajne
energie nie chcą dotykać nieharmonijnych obszarów w nas, jakby omijały te organy
fizyczne, które są dysharmonijne. Obserwujmy, jak nowe energie, nasze cząstki ciała
ze wszystkim są pomieszane. Nie bać się tego rozproszenia, tej wizji, pozwolić sobie,
by być i nie być. Przez ten stan widzi się, czuje, że nasze atomy, komórki, energie, te
pasma , że wszystko jest z całością pomieszane, to jeden wielki kocioł, w którym
wszystko drga. Fajne energie czuć na szczycie głowy – to połączenie duchowe, taka
macka, która chciałaby nas z tego kotła wyrwać, ale nie może. To my, w stanie
szczególnym, możemy przez środek tej macki, czyli przez ten kanał komunikacyjny
kontaktować się z Górą, ale trzeba wyjść ponad te przestrzenie, ponad ten ocean
energii i zasiąść po prawicy Ojca, żeby patrzeć z góry na to wszystko, oczy własnego
Ducha, ale ciało musi być potem czyste, DNA przebudowywane, żeby ten Duch mógł
na stałe zejść, wtedy człowiek staje się mistrzem, bo Duch ludzki jest Mistrzem, jest
synem swego Ojca.
Wszystko się zlewa, światy duchowe i energetyczne, jakby wszystkie nasze
cząstki były holograficzną pamięcią, jakby pamięć genetyczna w ten sposób działała.
Pokazują skalę ze Świątynia Serca, jest to związane z procesem
regeneracyjnym, pokazują drzwi na końcu, wychodzi Matka Boska, natomiast PBZ
spokojnie z boku wszystkiemu się przygląda. On czeka na to, by zaszły zmiany, dzięki
którym On będzie wreszcie mógł coś zrobić. Matka Boska zakłada nam śliniaczki,
siedzimy w fotelikach, udajemy dorosłych – a chodzić nie umiemy, jesteśmy tacy
niedoskonali. Ten wymiar to jest gra. W rzeczywistości kompletnie nie panujemy nad
fizyką, nad materią, nie potrafimy czynić cudów. Jesteśmy jak dzieci, które dopiero
mogą się obudzić i nauczyć wszystko robić.
Słyszę – „patrz w światło, bo tam jest twój Dom”
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Otworzyła się nad nami jakby lampa w kształcie piramidy, promieniuje, idące z niej
walcowate promyki dotykają nas. To forma czyszczenia.
Siedzi tam tez człowiek-kozioł i nie jest zadowolony z tego co się dzieje. Widać, że
miał duży wpływ na nas, na nasza budowę, na cząstki. Patrzy na to wszystko i nie
podoba mu się, ale ciągle jest pewien, że nic nie zrobimy. Tak jakby wiedział, że
człowiek to istota ułomna, niesystematyczna, niekonsekwentna, rozkapryszona. Jezus
był stabilny, co postanowił to było, tylko tworzył, a do tego nie są zdolni ci, co tu
siedzą, ale powolutku usuwa się, światełko go wypycha. Więc wbrew pozorom, jest
to pewne działanie i on wie, czuje przewagę w tej chwili, ale jak się uprzemy,
możemy osiągnąć swoje. I słyszę: „zawsze, gdy z wami jest Bóg”.
Oni mówią o ładowaniu. Dotychczas pozwalaliśmy na to, by światło nas
przenikało, było. Teraz ładowanie, niczym w akumulatorze, ładunek musimy
gromadzić. To światło nie jest zagęszczeniem. Są w nas cząstki, które światłem nie
są wypełnione i teraz mamy gromadzić ten ładunek we wszystkim co można. To jest
pozorne zagęszczenie, a tak naprawdę światło będzie wszędzie obecne. Mamy sobie
pozwolić, by światło było wszędzie. Pokazują, że światło ma też być w głowie, w
ludzkich myślach, w ludzkich emocjach, światłem mam być cała nasza energetyka.
Pojawił się kryształ, dolna i górna piramida ma więcej niż cztery ściany,
wchodzi w nas. Czuje się jakby chłód. Mówią, że to ładowanie to cały proces, a że
nie jesteśmy doskonaliło ładowanie potrwa dłużej. W każda komórkę będzie
wchodziło światło. To światło to taka uniwersalna materia. Jak budowali nasze ciała,
to z całego kosmosu ściągano materiał najbardziej do nas dopasowany i dzięki temu
stworzyli ciało. To światło, które się teraz w nas gromadzi jest cząstką z miejsca
naszej budowy pochodzącą i ono będzie się powoli przemieniać w coś, co jest nam
potrzebne. Ten proces, który w nas zachodzi będzie trwał około godziny i mamy się
skupić na odczuwaniu. W domu można to powtórzyć.
----- koniec modlitwy ------Wielu z was pyta o książki, czy i które warto czytać…?
Z jednej strony, im więcej info tym lepiej, ale z drugiej, po co zaśmiecać umysł?
Prawda to fakty informacyjne (informacja to są dane, fakty to coś co miało
miejsce, a informacja je opisuje, jedno z drugim łącząc) ale fakty
informacyjne nie muszą być prawdą. Fakty można zestawić w ten sposób,
że to nie jest prawdą, ujmuje treści tak, że są prawdziwe i może być 80%
faktów informacyjnych i 0% prawdy. Chodzi o wyciagnięcie czegoś ponad to, co
jest oczywiste. U WingMakers wszystko jest prawdą i fakty informacyjne są w 100%
prawdą i to co przekazują jest w 100% prawdą.
Wszystkie info podstawowe dotyczące naszej przemiany są podawane, cała
reszta to rzeczy pomocnicze, dzięki którym łatwiej nam podjąć wysiłek, ale tego
wyboru i tak trzeba dokonać w sobie. Tu – co jest ważne – żeby prawidłowo iść,
musimy uruchomić pewne parametry duchowe czyli widzenie, słyszenie, wiedzenie.
To, co jest w przestrzeniach ducha jest takie inne, że nie jesteśmy w stanie właściwie
się o to ocierać, to w co wchodzimy – odczucie miłości to proces bardzo trudny i
rzadko spotykany, odczucie wolności, niezależności i inne to są stany duchowe. To co
my uruchamiamy po tamtej stronie (wszystko) i tak musi być tłumaczone na język
energetyczny, a my na dodatek jesteśmy fizyczni czyli musimy nauczyć się, że to co
do nas idzie jest przetransformowywane, jest tłumaczeniem stanów energetycznych
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na poziom fizyczny, na fizyczne odczucia. Musimy się nauczyć odbierania bodźców
duchowych na poziomie energetycznym (idących z tamtej strony), a one sa jeszcze
tłumaczone na poziomie fizycznym i tu mogą nastąpić zniekształcenia. To co jest po
tamtej stronie - czyli to nasze widzenie, wiedzenie i słyszenie – jest energetyczne
czyli korzysta tu z pewnych mechanizmów, ale tam to jest pełne a tu, nasze jest
bardzo zubożone.
- W wiele rzeczy nie ma co wnikać, jest to niepotrzebne. My mamy mieć wszystko tak
pięknie uruchomione w sobie, by po jakimkolwiek uproszczeniu, te sygnały do nas
idące były właściwie przez nas wykorzystywane i to wystarczy. Chodzi tylko i
wyłącznie o to, byśmy byli jak najbardziej prawi. Te sceny, w które wchodzimy
odnoszą się do parametrów naszego ducha dlatego tak trudno jest czasami coś
uchwycić.
Pytanie o zaliczenie sceny: gdyby ktoś zaliczył, to by wiedział bez pytania.
My w życiu coś osiągnęliśmy, mamy pewne doświadczenia – korzystne czy nie, ale to
jest nasza baza, dzięki której potrafimy się właściwie w czymś odnaleźć. Aby te sceny
zaliczyć musimy przynajmniej na poziomie energetycznym (sceny duchowe sa
duchowe, to jest budzenie rzeczy duchowych) odczuć, a do tego musimy słyszeć,
widzieć, wiedzieć, czyli my musimy być tu specjalistami. To, co jest w modlitwie musi
być utwardzone tym, co jest tutaj. Jak jeszcze nie czujesz tego, że drugi człowiek jest
twoja wątrobą i nerką, to jest nie tak, bo jak tu mówić o odczuciach duchowych jak
drugi człowiek zawsze będzie pojmowany przez ciebie na poziomie duszy czyli
obiektu do wykorzystania. Dusza ciągle dokonuje wyborów, trzeba się w Duchu
obudzić, by poczuć czystość, bo na poziomie duchowym wykorzystanie oznacza
staranie się. Na poziomie fizycznym człowiek to element naszego życia, który
katujemy, wykorzystujemy – to po prostu twoja własność i koniec !
Każdy z was musi widzieć – do przerobienia scen zasadniczym elementem jest obraz i
pismo automatyczne, które jest formą jasnowiedzenia, trzeba tez posiąść i odnaleźć
się w tym. Na „tu i teraz” posługujemy się w odbieraniu tych „info” przede wszystkim
obrazem, bo jest to najwygodniejsze i trzeba się tego nauczyć. My raczej czujemy
energie kogoś, kto do nas przychodzi, ale może być niezgodność w DNA
energetycznym i odbierzemy człowieka jakby był zły, a to jest dysonans. To, co idzie
poziomu duchowego, ten głos wewnętrzny  trzeba się nauczyć go słyszeć. Kiedy
człowiek zawierza własnej mocy, może ssie posłużyć głosem wewnętrznym, bo duch
wie tyle więcej od nas, że nie ma się nad czym zastanawiać, on tylko nam
podpowiada, choć czasem dla nabrania doświadczenia trzeba się sparzyć, by to
kiedyś wykorzystać (dla dobra).
- Ten kołowrót przyczynowo-skutkowy jest przez nas mało pojmowany, więc
wystarczy powiedzieć, że tak jest.
- Musimy nauczyć się odczuwać w sobie ten imperatyw, to parcie by coś zrobić. Jeśli
tylko pojawi się, od razu niech się włączy halo, żeby wiedzieć czy tu chodzi o cel czy
o formę poznania nas we właściwym kierunku, włącza się wtedy energetyka czyli
odbiór sygnałów na poziomie energetycznym i idą sceny – nauczyć się tego. W
chaosie nie odbieramy tych scen, bo sami jesteśmy producentem fali, w ciszy włacza
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się halo i idą sceny. Sygnały idą do nas non stop tylko my je odrzucamy i nie
korzystamy z tego. Trzeba się nauczyć je odbierać, obrazy wtedy będą przychodzić
intensywnie. Na początku sprawdzać na skali (tak czy nie). Info, które z tym
przychodzi, jeśli zostanie połączone z uaktywnieniem mocy, jest czymś jak w kanale
bratnim, widzisz i staje się, czasem możesz to prowokować, widzisz, że będzie coś
fajnego i w tym kierunku zmieniasz. To wszystko co się dzieje, nie ważne czy wynika
z naszej mocy, czy duszą to do nas przychodzi, traktujemy jako coś tworzonego lub
stworzonego co zaistnieje lub może zaistnieć. Jak człowiek zacznie się w tym
odnajdywać to nagle jest aktorem na scenie, ale widzi tę następną, pojawiają się
okresy reżyserki, jest się tu i tu. Oprócz tego, że widzenie jest potrzebne, by w
modlitwie wzrastać i wchodzić w sceny i by się coraz lepiej odnajdywać. Nauczyć się
tego, bo tylko to daje ok. 60% podpowiedzi, mniej błędów się popełnia. Jak się coś
pokaże to sprawdzić to, mówimy o człowieku wolnym energetycznie, bo tam, gdzie
są słabości w was i one dominują, gdzie są obawy itd. to my narzucamy ten wzór.
Sprawdzać na skali i to się wyłapie tak samo jak wchodzimy w modlitwę, wiemy
kiedy puszczamy wyobraźnię, a kiedy tak naprawdę to przychodzi do nas, a nie my
jesteśmy producentem tego.
Sprawdzać: ile % odbieramy z tego, co do nas przychodzi na co dzień przy
otwartych oczach: scen, domysłów
ile % z tego świadomie wykorzystujecie (odebrać mogę, ale nie
przyjąłem) trzeba z tego korzystać, bo to osobista wróżka,
osobista kreacja. Tego się nauczyć i z tego korzystać.
- Widzenie energetyczne to widzenie wewnętrzne czyli to, co zachodzi w głowie
energetycznie przy tłumaczeniu na nasze zmysły fizyczne. W duchu nie będziemy się
w stanie w pełni obudzić i korzystać z tych dobrodziejstw, jak widzenie energetyczne
nie będzie w nas rozwinięte. Dopóki totalnie wewnętrznie jak wchodzisz nie widzisz,
duch w pełni nie podpowie ci, albo się nie odnajdziesz na jego poziomie. My patrząc
na ciało widzimy ograniczenia, duch nie widzi ograniczeń. Ma natomiast świadomość
istnienia duszy i ciała , które są ograniczeniami w spełnianiu wolności, ale z „tamtej”
wolności jest tak silny, dzięki czemu można 2-3 razy więcej różnych rzeczy w życiu
dokonać. Duch czuje wolność, bo ona jest i wie, że jak jestem w więzieniu, ale wyjdę
za jakiś czas to już planuje to co będzie: zmiany, wolność w wyborach itd. czyli
wszystko ponad poziomem duszy, ale dopóki istnieje ciało są ograniczenia.
Można oczywiście obudzić się na takim poziomie, że duch zstępuje tak jak u
Jezusa, wtedy się jest człowiekiem panującym całkowicie nad materią czy ciałem ale
to co my potrafimy na razie to jest budzenie się na poziomie ducha, funkcjonowanie
jakiś czas, ale to jest etap przejściowy.
- Pamiętać o energetyzowaniu jedzenia, picia itd. Sprawdzać czuć, co ciało chce, a
będzie zdrowieć.
- Energetyka to hańbiące słowo, to ucieczka od własnej mocy i to jest zrozumiałe
dopóki duch w pełni nie jest obudzony , a my do niego dążymy. My musimy iść
śladem Jezusa, ale by nim iść trzeba być takim jak On, to powolutku się budzi. Jak
nie zaistnieją cuda, będziemy odpowiedzialni za śmierć i cierpienie każdego
człowieka, który przeżywa tu swoje koleje. To co się dzieje na świecie, to koszmar.
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Jak usłyszycie krzyki, jęki, to jest wycofywane z nas, już w pasmach energetycznych,
to czuć, oczywiście jak stajemy się prawdziwi. Natomiast Duch ludzki nie spocznie,
dopóki czegoś nie zmieni (jak twoje własne dziecko cierpi – nie będziesz o tym
myśleć, żeby to zmienić?) Ale dopóki się w duchu nie jest obudzonym, a duch na
poziomie duchowym ze wszystkim jest obudzony, no to jest źle. Gdyby to włączyli na
stałe, a jest się tylko na poziomie duszy, odetniecie się i wysiłku nie podejmiecie, bo
słyszenie tego głosu jest cierpieniem. Dlatego to jest wyłączone, żeby powolutku
wzrastać. Więc jak ktoś się w tym obudzi to zrozumie czym jest powinność. Ja
(Zbyszek) czasem coś z tego czuję i cieszę się, że jestem ułomny, bo bym tego nie
zniósł i mógłbym się wycofać. Natomiast gdy przyjdzie odpowiednia chwila, będzie
OK. ale wtedy już Duch wie co robić, ponieważ połączony (w iluś %) w pasmach z
Bogiem, czuje się od razu działanie. Dopóki Duch nie zstąpi, nie czujemy tego
działania, w jakiś sposób naprowadzamy się, kierunkujemy i to co jest związane z
widzeniem, słyszeniem i wiedzeniem jest potrzebne, by tą droga do siebie, do Boga
zmierzać.
Przekaz
„Logika jest śmiercią ……” - patrz Katowice 22.01.2012 str. 710
Chcesz być jako Duch, stań się jako Duch, wtedy wszystko poprawnie działa,
dopóki nie – to jest technika i on się posługuje obrazem. Dopóki to nie my
posługujemy się obrazem i tworzymy, to korzystamy z tego, co nasza wyższa cząstka
nam podpowie. Dlatego to budzenie się w Duchu jest zjednoczeniem trzonu
duchowego w 100%. Cały czas, dopóki nie ma 100% to my ściągamy wizje, idą do
nas, ale jak będzie 100% to, to, co tu widzisz to się staje, bo on tu schodzi, my i on
to jedno, czyli my jesteśmy obudzeni. Dopóki nie ma tego, czekamy na wizję ducha,
choć to jesteśmy my, ale nieosiągalni tu, bo tamto pasmo działa wyżej (chociaż to
jest jedno i to samo) i wcielamy w życie to, co idzie. Będzie to zawsze znacznie
wygodniejsze i potężniejsze niż energetyka, bo duch zawsze korzysta z naszej mocy
energetycznej. Ten parametr i tak działa, ale jak jeszcze udoskonalimy ciało, to moc
energetyczna przy niedoskonałości ducha wiele będzie potrafiła zrobić.
„Punkty skupienia są stanami przynależnymi duszy i określają stopień
przenoszenia się świadomości w pasmach całej istoty ludzkiej za czasu jej, czyli duszy
trwania. Ciało fizyczne i sam duch same dla siebie są stanem skupienia
wykluczającym ze swego istnienia wpływ pozostałych elementów istoty ludzkiej na
swój indywidualny sposób funkcjonowania. Ciało fizyczne bazuje na instynkcie
biologicznym i energetycznym zaś duch za woli, która jest u niego nierozerwalnie
związana z kreacją, przez co odnosi się wrażenie, że cała istota jego funkcjonowania
opiera się na stałej potrzebie tworzenia, która jest dla niego wszystkim przez co nie
ma on już czasu na analizę własnej twórczości (jak ktoś się w pasmach ducha
odczuje przy wejściu w tamte przestrzenie jak poczuje tą wolność to wyjść z
modlitwy nie można). Po temu dostęp do Nicości, a więc obszarów zawierających to
co jest i to co istnieje, możliwe jest dopiero po przekroczeniu progu czystości,
zjednania z całością w paśmie wspólnej wibracji miłości. Ale i tu czasem pojawiają się
nieprawidłowości kiedy to duch, zwiedziony wyborem, występuje przeciwko samemu
sobie niszcząc cząstki całości niedoskonałością duszebną w taki sposób jak
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zepchnięta w otchłań psychiki dusza ulegająca nieludzkiej potrzebie okaleczania
samej siebie w obszarach czucia czyli na paśmie fizycznym i energetycznym (jak duch
wzrasta czy doświadcza to ma duszę, czasem przy niskich wibracjach ciało, bo są
obszary, kiedy nie ma się ciała tylko duszę, choć niby wszystko jest energią to
doświadcza się np. dotyk fizyczny. Duch tego nie doświadcza, bo jest duchem, więc
mając to, doświadcza Boga z tych form i później to w sobie nosi. Wtedy w czasie
wzrastania można wystąpić przeciwko sobie czyli tak jak my, wystąpić przeciwko
całości. Duch zjednany z całością tworzy swoje. My w duchu połączeni jesteśmy z
całością. W pasmach ducha jest wielkim przestępstwem przyhamowanie kreacji w
drugim duchu, a zabranie marzeń to jest morderstwo. My ciągle coś dzieciom
zabraniamy, zabijamy w nich twórczość, fizycznie niszczymy drugiego człowieka –
„ to ma być dla mnie, a nie dla niego”).
Ogólnie można przyjąć, że punkty skupienia są niczym innym tylko podpowiedzią, w
jakim paśmie energetycznym lub duchowym operuje istota ludzka samej sobie co
umownie określamy stanem fizycznym, energetycznym – psychika i umysł,
duchowym – świadomość i obrazem – Duchem Całości – jaźni. Przy tym należy
zapamiętać, że punkt skupienia musi być całkowity i każde choćby chwilowe zejście
w inną przestrzeń automatycznie przenosi do niej jądro całej duszy (nie może być
chwilowego zejścia bo już jesteś tam).
Sprawdzić:
W ilu % funkcjonujemy w przestrzeni fizycznej, energetycznej i duchowej.
Odczyt może być tylko jeden: przestrzeń fizyczna lub energetyczna, nie będzie
duchowej. Natomiast my możemy sprawdzić coś takiego umownego, jak już w tym
jednoczeniu się w trzonie duchowym potrafimy się w pewnych pasmach odnajdywać,
ale świadomość będzie funkcjonowała tylko na jednym z dwu poziomów, a tu nie
jesteśmy doskonali, tu się Duch Całości nie przejawi ze swoją mocą. Trzeba być tak
jak Jezus totalnie duchowym, gdzie jest radość, czystość, miłość do drugiego
człowieka i wtedy można tak działać. Gdyby Jezus pomyślał o skrzywdzeniu kogoś,
wszystko by znikło. Tu mowa o Duchu i działaniu siłą duchową czyli drogą otwartego
serca, którą szedł Jezus. Można uderzyć, jeśli to jest forma nauki, to inny sposób
pojmowania. Jak sprawdzimy to będziemy wiedzieć, gdzie tak naprawdę jest
scentrowana świadomość (Góra mówiła, sprawdzaj jaką masz moc – 13 jest granicą).
Najniższy poziom do jakiego chwilami wchodzisz mówi o tym jaki jesteś i jak działasz,
to jest ta trwałość. Spadek mocy np.: przez zaburzenie energetyczne sprawia, że cele
się sypią i zaradność życiowa spada.
Nie ma tu ucieczki przed własną doskonałością, albo jestem do „luftu” albo
doskonały, albo stosujesz sztuczki jak w poprzednich wcieleniach i wykorzystujesz
moc zła, budzi się moc energetyczna, ale przeciwko własnemu duchowi wystąpić,
tzn. odciąć się od własnego ducha i pójść na zatracenie. Dusza słabnie, musi widzieć
światło albo się wzmocnić energetycznie, czekać na łaskę, a tylko Bóg może tego
dokonać, a że dusza odcięła się od Boga tylko jedna Istota w kosmosie może jej
pomóc, to PBZ.
Łatwo to zaobserwować przy przenoszeniu uwagi z obszaru myśli w obszar
emocji, kiedy to istota ludzka została złapana w sidła burzy energetycznej od razu
niszczącej spokój myśli, przez co człowiek zaczyna funkcjonować w niższych
przestrzeniach wibracyjnych rujnując w przestrzeni egzystencjonalnej dotychczasowe
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osiągnięcia. To właśnie punkt skupienia jest czynnikiem decydującym o poziomie
uruchamianej w człowieku mocy, to ona zależy od niego, a nie odwrotnie. Dla
przykładu, gdy człowiek utrzymuje punkt skupienia swojej istoty w wibracji radości
ma włączoną na tym poziomie moc i duchową świadomość. Gdy spadnie wibracyjnie
na poziom energetyczny, z marszu zamyka całą swoją istotę w doświadczeniu
psychicznym i emocjonalnym korzystając ze znacznie mniejszej mocy i intuicji
(negatywna myśl, słowo, powoduje, że moc pada, za chwilę wracamy, ale to jest
iluzja , wszystkomożliwość się czuje, w radości odczuwa się, że się tworzy, ale krótka
negatywna myśl to zabija, czuje się, że się ginie.
Z dotychczasowych nauk mogliście się przekonać, że praca nad sobą jest
niczym innym jak tylko funkcjonowaniem waszej istoty na coraz wyższym poziomie
wibracyjnym mającym dostęp do coraz większych możliwości ekspresji wewnętrznej i
zewnętrznej. Proces budowania siebie nie jest skomplikowany, ale bazuje na
dokonywaniu energetycznych wyborów, które wynikają z utrwalenia waszej postawy.
Co zręczniejsi w myśleniu odkryli, że można wesprzeć się w przemianie i w
budowaniu siebie techniką nakładki pozwalającej wibrować wyżej niż zakłada to
wypracowany model i poznawać jednocześnie wewnętrzną formułę odczuć i ruchu
umysłu świadomości w tej wibracji jak i korzystać z większych możliwości
dokonywania zmian, które tu obowiązują.
Technika nakładki umożliwia sztuczne przyzwyczajanie się do nowej wibracji i
do stopnia trwałego jej przechwycenia, przez co człowiek zaczyna funkcjonować
dokładnie tak, jakby ów poziom był przezeń wypracowany w życiowym
doświadczeniu, a nie wynikał z ustawień energetycznych (nakładka czyli sceny te,
które macie przerobić to jest tylko pomoc, później mówimy – widziałeś, przekuj to na
życie). Jest to jednak uczciwa droga na skróty dla tych, którzy technikę nakładki
stosują, jako siłę napędową dla własnej przemiany, do świadomego kształtowania
nowego wzorca energetycznego. Technika nakładki daje pewność, co do trafnego
wyboru drogi czy jej pewnego etapu pozwalając zaoszczędzić czas i cierpienie
wynikłe z popełnianych błędów. Sceny, które pozwalają wam odczuć rodzaj coraz
wyższych pasm wibracyjnych są właśnie infem do sukcesu, skracając pracę nad sobą
do niezbędnego minimum. Bez nich utrzymanie punktów skupienia w wyższym ponad
wypracowanym pasmem wibracyjnym byłby niemożliwe. Ta technika wewnętrznego
pieca pozwala człowiekowi fizycznemu wejść w duszebny obszar dokonywania
wyborów, a duszy w duchowy obszar trwania radości, w wolności i tworzeniu, zaś
duchowi złączyć się z Bogiem w paśmie miłości i powinności.
Tu nasuwa się prosty wniosek, w im głębsze poziomy swej istoty schodzimy
techniką nakładki tym szybciej ewoluujemy w kierunku wyswobodzenia się spod
jakichkolwiek ograniczeń niedoskonałości.”
To nie jest tak, wszedłem w scenę i robota zrobiona, nie, teraz możesz tę
robotę wykonywać czyli to co instrukcyjnie idzie w modlitwie, gdy kontakcie się z
własnym Opiekunem, czy Wielkim Psychologiem to jest dopiero podstawa do
wdrożenia tego w tej rzeczywistości i utrzymania punktu skupienia całej swojej istoty
w wyższym paśmie.
Tu nie można się oszukiwać. Po śmierci to widać, to jest największy paradoks
tego wszystkiego. Pierwszy raz jak mi pokazali to, co robiłem, to był szok. Wszyscy
żyją wizja sądu ostatecznego, kary, itd., a oni pokazali mi jedno z żyć - człowiek sam
się ocenia. Nagle włącza się Duch i Dusza, jest uczciwość. Bóg nie zobaczy tego, co
wy zobaczycie i za co się ukarzecie. Sami się oceniamy, jesteśmy najpodlejszym
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sędzią jaki może być, jesteśmy świnią wobec samego siebie, tacy jacy byliśmy wobec
innych tutaj.
Wyciągniesz wszystko, co było złe, te świństwa, które robiliśmy innym.
Wyrzuty sumienia są takie, żeby to naprawić, to dołożysz jeszcze więcej, żeby
wymazać raz na zawsze z siebie myśl o możliwości popełniania tych przewin, a nie
tylko, że to się stanie. Tacy jesteśmy w tej beznadziejności wiedząc, co zrobiliśmy
okrutnie dla samych siebie. Bóg w tym nie uczestniczy. Sami dokonujemy wyborów i
sami po śmierci się oceniamy. To jest najgorsze co może nas spotkać. Gdyby ktoś z
tamtej strony przyszedł z restrykcjami to byłby błogosławieństwem. Nie ma tak, to
my byśmy się na to nie zgodzili. My nie czujemy tej krzywdy, którą wyrządzamy,
jakie to ma ogromne znaczenie ile to zła niesie i zwyrodnienia. Duch jest przeniknięty
tym co robi na poziomie Duszy, to jest tak okrutne, widzi konsekwencje tego, że nie
może sobie pozwolić na to, by drugi raz to zrobić, takie blokady (na czynienie zła), że
ich nie przejdziesz.
Sceny, to jest łamanie naszych blokad, sami je sobie przygotowaliśmy. Czasami
przychodzą przewodnicy, którzy zmieniają to, bo i zło też potrafi wszystko tu zmienić,
że to co przygotowane było dla nas, nie do końca się poprawnie budzi. Przychodzą i
te sceny, w jakiś sposób modyfikują, ale to jest po to, żebyśmy „ dziecka nie piekli”,
my sobie ton stawiamy (byśmy zapamiętali i nigdy tego nie powtórzyli), bo my wiemy
jak funkcjonuje, a tam jest ta prawda w całej rozciągłości. Dlatego jak komuś się uda
scenę zaliczyć to wystarczy ją potem utrzymać, wcielić to w życie. To trochę czasu
wymaga. Są tam piękne rzeczy, postrzeżesz ludzi jako anioły, jako swoje dzieci,
postrzeżesz jako cząstki Boga, zaczniesz odczuwać, wchodzić, a to jest tylko
budzenie się, tylko jednoczenie w trzonie duchowym. Jezus tamto osiągnął i inni też,
więc można, ale nie można żyć iluzją własnej doskonałości i to, co najgorsze nie
wstydzić się tego, że się popełniło błędy. Stało się, po prostu się stało, wstyd już jest.
Ze wstydu przyszliśmy tu ponaprawiać, żeby tam być, bo była to potrzeba
powrotu „tam”. Skoro tu jesteśmy to dali nam możliwość, dali nam szansę. Ale tak
naprawdę nie każdy ma szanse naprawienia grzechów. Kto z was, kto otworzy rano
oczy dziękuje Bogu za to, że może się naprawiać, że Bóg dał mu możliwość bycia z
drugim człowiekiem, dotykania go i naprawiania tego co się popsuło – nikt. Bóg dał
nam możliwość , a my mamy tylko oczekiwania, nie dziękujemy za to , że możemy
się zmieniać, to koszmar. !!!
- By to wszystko się stało, by punkt skupienia był na poziomie fizycznym, a zamknął
się na poziomie duszy, kiedy panuje się nad energiami, trzeba obudzić w sobie sceny,
testy, progi przygotowane dla nas przez naszego własnego ducha.
Wizja jest podstawą tego całego eksperymentu, też słyszenie, pismo automatyczne
itd. Dlatego to, co będzie się robić, to co ma być, to pełna wewnętrzna kreacja,
pewne wewnętrzne budzenie się, to wszystko musi być na full aktywne. Mnóstwo
osób nie chce widzieć, nie chce słyszeć, nie dlatego, że nie potrafi, to każdy potrafi,
boi się, podświadomie jest lęk i nie uruchamia tego w sobie. Ten lęk, to życie iluzją,
niechęć do odkrycia tego, co było sprawia, że udajemy, że nie możemy. Nie wstydzić
się tego. Jak tu już jesteśmy to znaczy, że pożegnaliśmy się ze wstydem i gotowi
byliśmy do zmian. Bóg i wszyscy już i tak od dawna o tym wiedzą, a ci co są tutaj są
tacy sami jak my, więc nie nakręcać się na iluzję, ile można szybko poprawić, zmienić
się i cieszyć się, że dalej można się zmieniać. Przy okazji Bóg był tak dobry, że
przygotował to wszystko tak cudownie, że można tu w radości trwać.
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- Ważne, by człowiek dzięki scenom wzrastał i przez podniesienie punktu skupienia
czyli panowania nad pewną przestrzenią (są 4, a u Jezusa nawet 5) odnosić sukcesy
w życiu.
Na poziomie fizycznym musimy mieć muskulaturę, na poziomie energetycznym
już schodzą podpowiedzi siłą energetyczną, kiedy 3 –cia i 4-ta przestrzeń życiowa się
otwiera tam już duch działa i tu się te rzeczy osiąga, bo się chce, ale to wynika z
pewnej doskonałości.
Z uruchomienia tego co tego trzeba muszą być też osiągnięcia życiowe,
najpierw to budzenie się, poznanie prawdy o sobie i wzrost oraz podnoszenie wibracji
musi, bo nie ma innego sposobu, bo to jedno z drugim jest powiązane, być
przełożone na robienie tego, co duch podpowie. Jak duch ci powie… to robisz to,
może się to okazać bardzo korzystne.
Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć, po co ? Zaufaj, wciel w życie
wszystko to co mówią, jeśli nie wyszło to znaczy, że nie utrzymałeś mocy albo
odczytałeś nie to co szło, tylko to co chciałeś. Jak są poważne rzeczy
egzystencjonalne, to trzeba to zweryfikować. Jak Góra mówi - to rób to.
Bez pracy nad sobą nie ma widzenia, nie wchodzi się w scenę.
Sceny budzeniowe to jedno, ale sceny, w których odnajdujesz się jako istota ludzka
to jeszcze co innego, a tego nikt nie przerabia.
Aleja Zwycięstw mówi o zmianie z tchórza w demona zwycięstwa, z lenia w
twórcę. Rycerz Światłości to połączenie doskonałości duchowej z wszytkomożliwością
energetyczną, możesz niczego się nie lękasz, to znaczy, że tak to zorganizujesz, żeby
osiągnąć cel i jak najwięcej w tym czasie jeszcze zrobić dla innych. Wszystkie sceny
na Alei Zwycięstw musza być przerobione, tu chodzi o postawę, a tego ludzie nie
rozumieją, nie łapią tego, ale jak mogą złapać, jak nie czują się jako rycerz, nie
przerobili scen budujących machinę zwycięstwa.
Nawet jak tu przegrasz, ale się uczysz. Rycerz nie przyzna się, że jest nim, robi
to, co trzeba (rąbie drwa, pasie świnie), osiąga cel, pokonuje przeszkody. Rycerz to
potęga sama w sobie, może nic w życiu nie osiągnąć, ale jest rycerzem. Nic go nie
złamie, bo to cudowne doświadczenie gry.
- W scenach nie czekasz na bieg wydarzeń, uruchamiasz to wszystko.
- To wszystko co tutaj możemy sprawdzać na skali 12 – poziomowej:
poziom 12 - to jest od 12 do 16, ale to są Siły Wyższe, ściągają to w tym przypadku
do poziomu tylko 12.
Jezus wychodził na poziomu 13, bo go tworzył, czyli wchodził w nowe, widział i to się
stawało. Wszystko co tu jest istotne to od poz. 9 wzwyż. Normalnie jak my
wchodzimy w stany wychodzi 11-12, ale gdy zapisuje się scena musi być ładunek
energetyczny, bo np.: wzruszenie odczujesz tylko energetycznie, to jest poziom 9
czyli najwyższe wibracje energetyczne i najniższe wibracje duchowe łączą się w
scenie we wspólnym zapisie. Wahadełko w takiej scenie wiruje między 9 a 12, to jest
12 z zapisem na poziomie 9. Nie wchodzi się w nic i nie utrzymuje się nic, co jest
poniżej poziomu 9. Nie ma tu znaczeni w jakie przestrzenie wchodzimy tu, bo tak
naprawdę nie istnieje nic takiego, jak obszar gdzie jest zło, gdzie jest dobro. Zło,
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czyli coś, co ma swój interes przeciwny naszemu, nas uznaje za zło, posługuje się
swymi wysłannikami, są tylko pewne przestrzenie, w których można nas otumanić,
otumanić można tylko duszę. Każdą słabość, jak jest w duszy na poziomie
energetycznym, zostanie przez nich wykorzystana, bo oni też czyją swój interes jak i
my, czyli wszystkie poziomy do 9 mogą być pułapką. Natomiast od 9 wzwyż nie tam
pułapki, bo to są nasze Siły Wyższe (chyba że zaprzedaliśmy się i tamten poziom
działa). Wszyscy Magowie są z tamtego poziomu, to potęga, to cudowne istoty w
swojej doskonałości. Wykorzystują drugiego człowieka, ale osiągnęli mistrzostwo w
panowaniu nad energiami, nad duchem, nad całością, wybrały PTP, ale osiągnęły
mistrzostwo. Jak osiągniecie własne mistrzostwo też was tamta siła zacznie
szanować. Od Jezusa te istoty odstępowały ze względu na Jego mistrzostwo, na
szacunek ze względu na to co wypracował ( w 80 %, a w 15 % ze względu na moc).
- My w ogóle musimy wychodzić ponad 8-my poziom, chociaż 8-mka to czystość
energetyczna. Tylko i wyłącznie przestrzenie duchowe są nasze (dla nas). Dopiero po
przekroczeniu mówimy co i jak i wtedy włącza się widzenie. Czasami lepiej się widzi,
czasami gorzej, ale się wie, że się widzi. Idealne obrazy przychodzą dopiero na poz.
12, to widzenie duchowe. Duch jest tak sprytny, że odtworzy (z zapisów, które
mamy) idealny obraz, żeby podpowiedzieć i utrzymujemy to. Od poz. 9 w górę jesteś
zmuszony do tego by sobie wyobrażać. Na poziomie człowieka fizycznego ty sobie to
wyobrażasz, ale ta potrzebą i widzeniem konkretnych scen Oni sterują. Tu steruje
Duch, tu jest włączona świadomość, tu jest włączona jaźń, czysta świadomość.
Gdyby to był poziom energetyczny, to tym steruje potrzeba autorytetu, głód mocy,
czyli dusza. To też jest obszar, który istnieje, który ma ogromny wpływ na całość, ale
to jest dla ducha iluzja, trzeba to odrzucić, szkoda czasu. Na tym poziomie nie dba
się o drugiego człowieka. To wszystko, czego nam potrzeba, to klucze, a kluczem jest
technika, ni to co się widzi tylko technika, a ten klucz mamy w nas.
- Nauczyć się jednej rzeczy, by w szklance nie widzieć połowy pustej, tylko pełną,
szukać sposobu by człowieka uzdrowić, a nie przeszkód. Jak zechcesz (intencje) w
duchu przyjdzie ci podpowiedź. Te wszystkie sceny, to co Oni mówią, co
przeżywamy, to jest naprowadzanie nas na nasze wewnętrzne światło, jakim byliśmy
tylko trzeba chcieć odzwyczaić się od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni,
chcieć, jak nie chcesz , nie zobaczysz.
- Umysł fantazjuje, zlepia fakty, kombinuje i może czasem trafić nawet w 100 % w
to, w co się może naprawdę zdarzyć. Natomiast wyobraźnia tutaj wykorzystywana
przez świadomość, to jest wejście w tamte obszary, ale czasami tworzy tez swoje
własne ścieżki. Więc i tu jak wejdziesz może się okazać, że akurat ta scena, choć
świadomość się włączyła była tylko twoją, twoją zabawą.
Dlatego po wyjściu sprawdzamy:
- ile z tego co do nas szło, doszło ?
- ile z tego było przez nas dodane ?
Jest specyficzna różnica między tym co my sobie dodamy, bo to jest to samo pasmo
duchowe, włączamy się w pasmo ducha i to, co widzimy, staje się, tego co dodamy
jest bardzo mało.
- Dla Ducha kreacja, praca, to jest zaszczyt, bo duch życie przemienia w pasję, robi
to, co go kręci. Do tego trzeba się doprowadzić, dlatego życie trzeba zmienić.
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- Jak czujemy uderzenie ( falę) w czoło to Stwórca się włącza, Jego pasma włączają
się już od poziomu 5, w skroniach to poziom 8, chociaż to energetyka, jak tył głowy
to jeszcze poziom 8, to co wiruje na głowie to już 10 poziom ducha. Człowiek może
czekać na te sygnały i sztucznie wyobrazić, więc trzeba to sprawdzić, żeby pewniej
puszczać tę wizję.
- Chcę widzieć to widzę, nie blokować tego, co jest.
- Wchodzą osoby w wizje - pozwolić sobie, by wszystko zaczęło się w was tworzyć,
to jest izolacja ciała fizycznego, potem wypłyniecie ponad poziom energetyczny i
otworzycie się w pasmach Ducha, otwieracie swoje oczy, siebie na większych
poziomach głębi. Wszystko się uspokaja, bramy się otwierają, widać jak napływa
światło z góry. Na poziomie 12 można pozwolić sobie na wybór tego, co chcecie
(sceny z teraźniejszości, przeszłości, przyszłości, tamtego świata). Jest to wlot w
krainę wyobraźni własnej, z której wasz własny duch wykrzesze to co na teraz będzie
dla was potrzebne, zaczniecie widzieć.
- Pra-Ojciec to nasza najwyższa cząstka.
- Na poz. 12 wszystko dzieje się pod dyktando ducha.
- Jak włącza się PBZ pasmem to wszystko zmienia, odcina od wszelkiego ryzyka, ale
mogą pojawić się wizje niebezpiecznych scen, to jest podpowiedź o zagrożeniach,
czasem zdaje się testy, ale nie bać się tego, to podpowiedź. W tym paśmie lecą tez
przesłania co do przyszłości. 6-8 obszar głębi pozwala na przebłyski scen przy
otwartych oczach.
- Jak po wyjściu nie jesteśmy pewni o co chodziło to jeszcze raz skupiamy się i
załapujemy pełniejszy sens tego ( coś nie dotarło lub przeoczyliśmy).
- Tu włącza się świadomość, włącza się Duch, jesteśmy sterowani (w wizji).
- Umysł jest podporządkowany Siłom Wyższym i wykorzystuje się nas do tego, by
przekaz, który idzie był w miarę czytelny, a czytelne jest to , co jest znane.
- My musimy odkryć to, o czym niby nie wiemy, a jest takie proste, tyczy wszystkich
technik działania z poziomu ducha – to jest, ale tego nie łapiemy i to są tzw. klucze.
- Został zapisany ból w świecie. Pokazywali w jaki sposób wypaczyli się Stwórcy, jak
powstało PTP, ten krzyk bitewny cały czas w nas pobrzmiewa. Stąd głód walki w nas
zawarty ( przez Stwórców).
- Od następnego razu będzie wchodzenie w wewnętrzne stany, ściąganie zapisów,
które są w nas i nie tylko w nas ukryte; Aleja Zwycięstw musi być budowana, bo wy
musicie odbierać całe halo z tego świata. Proces zaczyna się przy wchodzenia w
modlitwę. Te modlitwy w nagraniach dźwiękowych zapisywane są też kodowo.
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Dlatego ludzie, którzy to odsłuchują, to nie tylko dlatego, że to odsłuchują i sami w
sobie wzbudzają, tylko faktycznie to działa (kody).
- Jak prześlecie komuś nagrania (z warsztatów), sprawdźcie czy wasza ścieżka losów
idzie do góry czy w dół. Powiedzmy sobie, że musicie wzrastać, że wasza moc musi
być większa, odnotowane sukcesy w życiu, to zawiązuje się w was. Jak jest tylko
jakiś przeskok, jakaś zmiana w was, od razu przekłada się to na wszystko, co się
zaczyna tworzyć pod kątem waszego szczęścia i ciała przestrzennego albo ewoluuje,
albo stoi w miejscu, albo idzie w dół. Zobaczcie co się dzieje kiedy te nagrania
dajecie komuś, czy to wam służy czy nie.
Gdyby nie pewna ochrona to, co robiliście dotychczas ile by spadło. (sprawdzamy
dużo, do 40 %). Dlatego jak ktoś nadmiernie epatował nagraniami, nadmiernie dzielił
się pewnymi historiami i w to się angażował nie tak jak potrzeba, życie mu padało,
nie mógł pójść do przodu, bo ochrona trwała tylko do pewnego poziomu, a jak było
przesycenie, a ciemni rozkręcali gadanie o tym (mówiłem od początku, z nikim o
nikim się nie gada) chyba, że kogoś przepromieniowujemy, sam się z czymś zwraca i
wtedy się odsyła.
Ochrona puściła wczoraj, ale muszę wam podpowiedzieć jak mechanizm działa.
Uwaga! Komu to przekazujecie – Bogu czy ludziom? Ludziom, a oni mają normalną
energetykę, energetyka jest otwarta. To, co wy przekazujecie z własnym
uczestnictwem idzie w przestrzeń, idzie w otwartą niskowibracyjną energię, jak w
ciele mizoginicznym dzielicie się tym, bo głód autorytetu, bo to i tamto. Wszystkie
zakony, wszystko co się działo było sekretne, nie w tym ujęciu, by wiedzę chować
tylko dla siebie, tylko dlatego, żeby nie było dostępu do niej dla niej profanów, bo idą
silne, negatywne wibracje. Dlatego otwierali poziom tylko i wyłącznie wtedy, kiedy
człowiek był gotowy na to i udostępnienie tej wiedzy nie niszczyło ludzi, którzy w tym
siedzieli.
Ochrona poszła, odpowiadacie teraz za to, co sobie zrobicie.
Czyli nie chodzi o to by nie szerzyć tego, ale by zdać sobie sprawę z wojny
energetycznej jaka się toczy. Jeśli wibracja, która jest w ludziach to przez nich leci i
wpływa na waszą przestrzeń energetyczną jest poniżej waszej, to możecie ją
wyrzucić. Pytanie tylko w jakiej formie, bo to musi być tak zrobione, by ktoś kto
niepoprawnie by nad sobą pracował, nie został zwichrowany. Musi to być tak
zbudowane, by nie ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe przekazywanie
informacji, za niewłaściwą naukę, bo to spada na wasze konto, jest lekceważeniem
energii, tego wszystkiego, co się robi. Za wszystko się płacie. Za niewłaściwe
spojrzenie, za brak szacunku, a ludzie to odrzucają. Na wyższym poziomie, a do tego
dążymy, płaci się za tkanie niewłaściwych ścieżek ludziom. Dlatego trzeba zacząć
czuć, co jest właściwe a co nie. Zawsze jest gdzieś ukryte tło i wystarczy je
zrozumieć.
Przekazywanie samych modlitw nie szkodzi nam!
Przy otwartej energetyce, jeśli człowiek jest słaby ataki wzrastają. Widzenie
poszczególnych osób nie może być udostępnione, bo od razu spadniecie. Może być
naprowadzanie, „musi mieć ręce i nogi”.
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- Są odcięcia, jest to dla was nie za ciekawe, nic już was nie chroni, będzie gorzej,
ale wreszcie możecie zacząć własną drogę. Tworzą się nowe wasze pasma, będzie
rosła moc, ale jak będziecie popełniać błędy, z większym hukiem będziecie padać.
Dlatego (jak) wszystkiego się nie wie, to się potyka. Ustalić sobie, (dlatego się
tłumaczy; ja przygotowuję tylko do wejścia, a Oni podpowiadają co i jak, reszta wy,
a Bóg), ale trzeba się pytać; jest specjalna skala „myśli słowa i czyn” – czyli zamiary
ukryte – i zawsze się tam pytać: ”powinnam/powinienem to zrobić czy też nie”, czuć
tu głos wewnętrzny (ze wszystkim w życiu). Nie masz pewności, pytaj. W ten sposób
buduje się to wewnętrzne odczucie, a później staje się to nawykiem, wtedy pytać nie
trzeba, a tak popełnia się wiele błędów.
Kto ma was prowadzić – dusza, ciało fizyczne ze swoimi schematami – to
logika i moralność. Za to, że oręż zaczynacie brać do ręki, a z niego nie korzystacie,
dodatkowo zapłacicie. To jest jak z buntem. Nie zwyciężycie – dostaniecie po tyłku.
Wcześniej czy później dobiorą się – system, itd. Musicie zwrócić uwagę na ten odruch
pierwotny, na to co czujecie i to co jest najważniejsze wszystko co usłyszeliście służy
waszemu wzrastaniu oraz tylko i wyłącznie odnalezieniu się w świecie duchowoenergetycznym. Przynajmniej wiecie teraz sprawdzając itd. kiedy będziecie
odnajdywać się w swojej własnej duchowości, energetyce, będziecie wiedzieć czy
popełniliście jakiś błąd czy nie.
Nasze ścieżki są takie same, ale i tak różne, ale każdy ściąga info dla siebie.
Oczywiście mamy wspólny dział budzenia się, jest rozległy, nas interesuje, was też,
ale i tak nasze ścieżki będą się rozchodzić. To będzie trudny dział, który będzie się
zawężał, będzie coraz obfitszy, ale wy będziecie panować odnośnie siebie i swoich
celów, tyle różnych rzeczy, ale łączących nas będzie coraz mniej. Służy to tylko temu,
byście po drugiej stronie mogli właściwie podróżować. Dlatego niesłychanie ważne
jest widzenie, słyszenie, choć jeśli chodzi o słyszenie wewnętrzne – jest powiązane z
pismem automatycznym, to jedno i to samo, tylko trzeba szybko w to wchodzić, bo
inaczej zapominasz. Wygląda to inaczej niż słyszenie uchem fizycznym, ale czasami
podkładka jest taka, że się normalnie widzi i słyszy, my mówimy, że uchem
fizycznym, a to nie uchem fizycznym, to jest wewnętrzne, ale tak silne, że słychać
uchem fizycznym.
- To co wam się przekazało, służy też waszym próbom. Jeśli ktoś z was sądzi, że jak
się pyta Górę co ma robić i to robi, to zawsze to osiągnie, to jest w wielkim błędzie.
W biblii są zawarte pewne podpowiedzi (20% prawdy) co do tego jak wyglądają
próby. Próby są takie, że słuchając Boga dokonujesz ostatecznego wyboru i ponosisz
porażkę, wszystko się sypie. Mówisz, „Boże coś Ty zrobił, odchodzę od Ciebie.” Są
takie próby, ale ja zaliczając je nie odszedłem od Boga, nie odwróciłem się, bo dałem
słowo. Raz powiedziałem Bogu, że oddaję Mu wszystko i słowa dotrzymałem i
zaliczyłem próby, w porażkach życiowych, energetycznych, w zwodzeniu przez różne
inne siły.
Nasi, jak im coś nie wychodzi, bo nie pracowali nad sobą, nie utrzymywali mocy,
mają pretensje do innych, nie do siebie. Jeśli coś źle zrobisz, miej pretensje do
siebie, a nie do Boga, nie do ludzi. Jak uświadomicie sobie, że sami odpowiadacie za
wszystko co się dzieje, przyjdzie cisza, kończą się wątpliwości i utarczki z drugim
człowiekiem. Wtedy można pracować nad sceną pokochania, wybaczenia, utrzymania
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tych stanów. Dopóki masz pretensje do drugiego człowieka, to masz pretensję do
samego siebie i do Boga za to, że ci nie wychodzi, a On ci wszystko dał, komputer,
koparkę (i łopatę też). Właśnie to nasze kalekie duszebno – fizyczne spojrzenie jest
największym naszym ograniczeniem.
- To wszystko, co dotychczas robiłem służy jednemu celowi – byście umieli się tą
techniką posłużyć, to klucz. Nie ma żadnego znaczenia, co się dzieje, musicie
ściągnąć info, czy coś jest poprawne czy nie i pretensje mieć do siebie samego. Jest
wtedy lekko, nie muszę nikogo oskarżać (pomyliłem się, co tam), trzeba ponaprawiać
i już. Człowiek podchodzi na luzie.
Pretensje, które w nas są powodują, że tworzy się czarne ludzkie jajo, (taki gul) i
przychodzą chwile (a każdy to nosi), kiedy to ożywa, ono potrafi ożywić ciało
mizoginiczne i tym ciałem mizoginicznym potrafimy innym dołożyć. Trzeba wyczyścić
to zrzucanie odpowiedzialności na innych. Bez tego jest ciężko, bo cały czas
podświadomie będzie się słać negatywną energię innym, utrzymywać nienawiść,
niechęć, itd. Tu jest narzucony system (jak kto ma wyglądać, jaka droga, itd.) Kiedy
mamy nasycony schemat, rodzi się bunt, a my mamy zrozumieć, że ten bunt w nas
wynika z ograniczeń, które „coś tam” stworzyło, ale jest też taka przestrzeń w nas,
która pozwala, już choćby na poziomie umysłu fantazjować, na poziomie
świadomości uruchamiać wyobraźnię, a na poziomie jaźni tworzyć nowe, ale trzeba
mieć świadomość istnienia ograniczeń.
Za każdym razem, kiedy odczujemy swoją niewłaściwą reakcję odnośnie jakiejkolwiek
sytuacji życiowej (sytuacje życiowe łączą nas z ludźmi i przestrzenią), jak was wkurza
kamień na drodze to nasza wina, że tak idziemy i się potykamy o kamień nie
zwracając nań uwagi, bo żyliśmy sytuacją. Kiedy zwolnicie ludzi z obowiązku
ponoszenia odpowiedzialności za wasze krzywdy, wszystko widać poprawnie.
„Każdy jest kowalem swojego losu”. Siebie obarczać nie będziemy, bo łapiecie
dużo z tego, że jesteśmy ciągle jeszcze słabi, że po prostu tak wyszło, to życie. Taki
jest ten świat, po co oskarżać ludzi. W przyszłości będzie inaczej. Niektórzy
odwracają się od Boga, a to wynik błędnej kreacji. Tak właśnie Stwórcy wystąpili
przeciwko nie Bogu, ale pewnym schematom. Dlatego powstało prawo PTP, lustro,
itp. , a Bóg tego nie zabrał, tylko wprowadza zmiany. Widać to wszystko jest
potrzebne, dlatego tłumaczą – „jak się w Duchu obudzisz, będziesz dziękował za to
doświadczenie”.
To, co my traktujemy jako ból, dzięki czemu wzrastamy, to jest piękny zapis czegoś
co istniało, tych sił, tego wszystkiego. My jednak chcielibyśmy doświadczać tylko
dobra, m (miód).
Chodzi o to by zrozumieć, że wszystko jest cudowne i te błędy, nawet wojny – tylko
tego się nie chce. Chcielibyśmy czegoś innego, ale że to jest normalne, nie mieć gula,
nie mieć zapisanego bólu, że to jest jakaś krzywda. Jak człowiek sobie uświadomi, że
się po prostu żyje, że jest OK. Znikają stare więzi, a tak żyjemy drugim człowiekiem i
iluzją o nim, która nie istnieje, jest narzuconym obrazem. Jeśli tą niepoprawnością, tą
nieprawością, tym bólem za krzywdy, czyli własne błędy obarczamy innych, to
niszczy to tylko nas. Te wszystkie elementy jakie tu są różnorako mogą być przez nas
odbierane, nadajemy im własne widzenie świata, iluzyjne, nic mnie z nim nie łączy,
ale żyję starym zapisem. Jak nie umiemy tego w sobie zwalczyć – mamy technikę
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pomocniczą – całkowite odcięcie się od przeszłości, nawet tej dobrej. My przecież
marzymy o nowym pięknym życiu, więc, po co przeszłość? Wchodząc w
przeszłość, nawet dobrą, to już jest podpowiedź, że tracimy moc. Cały czas
zakładamy sobie ograniczenia i żyjemy sobą dawnym. To już było (mówią) i będzie
na zawsze, ale my nie musimy w tym stanie być, trzeba z tego wyjść.
- Jak nam pokazywano w Oceanie D.Św, ludzie patrzą na to samo, a widzą, co
innego, ta sama przestrzeń, ten sam punkt, a każdy widzi co innego. Wszystko zależy
od tego, co jest w tobie w danej chwili, na co otwierasz oczy, te same punkty
wyświetlają się inaczej. Dlatego jak tam wchodzimy nie widzimy nic, a możemy
zobaczyć wszystko, o ile jesteś na to gotowy. To samo jest tutaj. Od nas zależy, co
widzimy i jak patrzymy na ten świat. Do czego to na poziomie gry resocjalizacyjnej
doprowadza, co nas tutaj trzyma? Echo nas dawnych i echo tego cośmy wypaczyli w
tym życiu. To jest tak dla nas ważne, to cierpienie, to nieudacznictwo, że bez tego
żyć nie możemy. My musimy żyć, musimy myśleć, ale się nie skupiamy tutaj; czyli jak
nie przenosimy punktów skupienia do przyszłości to ciągle żyjemy starym, to stare
jest ciągle odtwarzane.
- Ciekawostką jest na czym polega gra resocjalizacyjna, jak Bóg czeka by każdy z tej
nory się obudził. Wszyscy są w tych dziurach i każdy żyje swoim snem. Na pewnym
poziomie wszyscy żyją swoim snem, są na tym samym poziomie tej samej gry. Ta
gra jest tak nowatorska, że każdy w tej samej grze tworzy swój własny wewnętrzny
świat. Pnie się na dany poziom, wskakuje ktoś inny, oni działają na tym poziomie, a
co jest z resztą ludzi? Oni są wycofywani z tego poziomu, są tworzone atrapy. Jak już
rozbieżność jest duża, stykacie się z tymi ludźmi, ale to są roboty duchowe,
programy, nie natomiast cała istota ludzka. Problem polega na tym, że nawet jak nie
wejdą w tamte osoby na wyższy poziom gry, bo wy się przemieniacie, chcecie
widzieć inny ten świat, to nie oznacza, że to, co robicie, jakimś echem ich nie
wzmocni czy nie obciąży.
Sprawdzajcie na skalach jak pozbywacie się znajomych albo, kiedy
możecie się ich pozbyć.
Jest dwu ludzi, jeden myśli o tym by mieć wszystko, brylować, drugi, żeby było
fajnie, by ludzie nie biedowali, itd. Jeden i drugi się angażuje, jak zajdzie w nim
trwała zmiana, zapisy są w DNA fizycznym, energetycznym i duchowym, może
czasem wyjść boski jak się wychodzi z gry w Tamtą rzeczywistość. (bo Oni puszczą
kogoś kto jest prawidłowo przygotowany do funkcjonowania w tamtym
społeczeństwie) wchodzi na nowy poziom gry.
Jeśli tamten człowiek nie wszedł na nowy poziom gry, nie do końca się już z nim
stykasz. Ciągle jest obszar fizyczny, ale w przestrzeni jest go już coraz mniej. Nie
wiem, jaka musi być różnica w tych poziomach, by on został wyłączony z waszej gry.
On będzie się przewijał, ale to nie będzie już człowiek, ale robot duchowy. Ale to, co
będziecie robić dobrego czy złego jest jakby przeniesione z poziomu gry do jego
głowy tam, choć on żyje w podobnym świecie, gdzie wy jesteście, we własnym
świecie ewoluujecie, macie dom, ale w jego świecie poszliście już do krematorium. I
tamten świat istnieje i wasz. To jest tak wspaniała gra.
- Możecie zobaczyć (sprawdzić) jak urodziliście się, ile było w waszej grze
prawdziwych istot ludzkich w waszym życiu, a ile jest teraz.
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Jak jest to samo, nie postąpiliście kroku do przodu. Mówimy o gruntownych
zmianach; i wtedy na najwyższym poziomie można zostać kimś. Na tej planecie, na
najwyższym poziomie gry, zostanie z sobą 6 ludzi i to jest wyjście z całego programu
bezpośrednio w przestrzeń odrodzenia. Dopóki żyjecie w starym, nie możecie wejść
w nowy poziom gry, bo nie jesteście otwarci na kreację. Dopóki są stare nawyki, to
utrzymują was na tych niższych poziomach. Każda gruntowna przemiana od
pokochania, plus wybaczenie, to jest wejście w strumień. To jest poziom gry.
- To jest doskonała gra i każdy może z niej wyjść, ale musi osiągnąć poziom, który
jest graczowi przypisany. Przeszłość musi być ściągnięta, bo i tak zapis o tym, jaka
jest nasza postawa już tu jest, po co o tym sobie przypominać, chyba, że nie jest
ugruntowana. Jak to nowe jest już zapisane, kierować się tylko tym. Na najwyższym
poziomie jest cud, totalna tolerancja, chłód, ale w obszarach miłości do drugiego
człowieka, drugiej potężnej istoty. Gdzieś tam, tak kochasz ten świat i do głowy ci nie
przyjdzie, żeby stanąć mu na drodze, by zniszczyć coś, co do niego należy. Cenisz, że
on ma swój Olimp, a ty swój i obaj pokazujecie sobie co robicie, jak tworzycie.
- Możecie sprawdzić ile poziomów możecie w życiu zaliczyć i na którym
poziomie jest wasze szczęście, czy finansowe czy inne. To też jest ułożone jako
podpowiedź co do 5 wielkich przestrzeni życiowych, ale poziomów jest trochę więcej i
w danej przestrzeni ten poziom, na który już wskazujecie może już gwarantować
sukces, tam wszystko jest przygotowane.Każdy ma swoją wewnętrzną grę. Jak się
spika z kimś do osiągnięcia jakiegoś celu, to z nim jak go wyciąga idzie, inaczej nie
idzie, ale i tak to będzie. Jak byśmy teraz sprawdzili jaka jest szansa na to, że ten
świat będzie czysty, że się zwycięży itd., to jak byście to odzyskali w swojej grze,
możemy się różnić, u was np. będzie wojna, kataklizmy; u mnie nie, nie będzie tego,
takie jest rozejście, tyle wariantów. Więc pytajcie jaki ma być wasz świat. My
jesteśmy dopasowywani do poziomu. To, do czego dążymy to się staje. Ta gra to
mistrzostwa świata, tylko Bóg mógł to wymyślić. Dla nas jest to nie do pojęcia.
- Pytanie, co wy zrobicie we własnej grze, a będziecie mieć do czynienia z tymi
samymi ludźmi albo z ich atrapami. Załóżmy, że my jesteśmy tu, a ci inni to atrapy,
roboty duchowe, odłączone od ducha po to, byście mogli dalej kontynuować grę.
Przez to, że ty działasz, robisz, jesteś z tymi robotami duchowymi, wpływasz też
przez Górę, na prawdziwego gracza na jego poziomie, coś w nim zostaje, to jest
śnienie innymi, tak samo jak istoty śnią nami. To tak oddziałuje. Możecie sprawdzić i
zastanowić się, jaki jest wasz świat (to wszystko po to) bo naprawdę wszystkie
możliwości są do wyboru. Jak zostanie się na poziomie ciemnoty, obozów
koncentracyjnych (ciemnoty i obozów koncentracyjnych, które mamy w sobie), ci co
ginęli byli tacy sami, nie za dobrzy, dobrego tam nie było, najwyżej robot duchowy, a
źli grali swoją grę. O tym trzeba pamiętać i nie zostawać.
- U kogo nie było tych robotów, to znaczy poziom jest przed wami.
- Góra patrzy na nas, co my zrobimy, jak w labiryncie dla szczurów, uczą po prostu,
ale to muszą być trwałe zmiany, nie mogą ci powiedzieć – masz zrobić tak i tak, bo
to jest dobre. Jak czujesz i chcesz zapytać, to pytasz własnego ducha albo Opiekuna,
który cię naprowadza. Sami odpowiadamy. Odkrywamy też swoja moc duchową,
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dzięki której pewne rzeczy widzimy, to jest coś, co i tak do nas należy. W tym
budzeniu zauważamy, że jesteśmy inną istotą ludzką, dzięki czemu łatwiej nam się
tutaj odnaleźć w tej grze, w tym programie resocjalizacyjnym. Z jednej strony
poznajesz, z drugiej wzrastasz, z trzeciej wychodzisz z tej gry itd. Tu jest wiele rzeczy
jednocześnie. Wszystko zależy od tego, do czego będziemy dążyć. Ja tylko
podpowiadam jak się w tym wszystkim odnaleźć, bo potem są błędy.
- Jest 9 samych ziemi, czyli 9 tych komór, w których to wszystko trzymają, tu
nie chodzi o same ziemie, tylko o programy, więzienie, w których dochodzimy do
siebie. Trzeba iść do przodu, ale mądrze, by nie zaszkodzić sobie. Słowo, myśl i czyn
sprawdzać jak macie wątpliwości, czy są dla ludzi, dla świata, dla Boga (skala z
maskami), aż wyczujecie, że jesteście cali poprawni. Jak będziecie cali poprawni, to
będziecie wtedy żegnający się ze wszystkim co było, z dawnymi sytuacjami, bo jak
jest coś cudowne, to już jest naszą postawą i tworzymy nowe; duch tylko nowe
tworzy, doświadcza tego co było, ale tylko nowe tworzy; co go obchodzi przeszłość.
To są stany, których trzeba doświadczać, na to można tylko naprowadzać. Kto nie
wejdzie w tę scenę, nie pojmie tego.
- Jeden człowiek nie jest własnością drugiego (nie ma zdrady, tylko
doświadczanie). Wszystko jest po to, by doświadczać radości z drugim człowiekiem,
bycia z nim, z Bogiem. Trzeba zrozumieć, na czym to wszystko polega i budzić się, a
to zależy od nas. Jak człowiek budzi się na poziomie duchowym zaczyna rozumieć i
wtedy usilniej pracuje nad sobą. Jak się ujrzy obraz umierającego z głodu człowieka
to już wasza droga jest nakreślona. Dlatego te wszystkie sceny coś budzą są w nas, i
są podpowiedzią, co do tego, że możemy powolutku wchodzić do następnej komnaty
na danym poziomie, czyli coś poznawać, rozumieć dokładnie co się dzieje.
Na poziomie fizycznym działa instynkt, musisz przetrwać, drugi człowiek to
wróg. Na poziomie duszebnym jest gra, a wszystko dopiero się zaczyna na
poziomie duchowym. Skoro chce się prawdziwie budzić, wtedy przychodzą sceny,
dzięki którym coś się rozumie.
- Przyszłość w Polsce będzie fantastyczna, bo będzie jedna wielka rodzina.
- Nie wychylać się z tym co mówicie, bo system od razu w was uderza. Dopóki jest
cząsteczka gula, wychodzenia na swoje, głodu autorytetu, czy mocy, od razu w was
to uderza. Pytajcie zawsze co i jak, a teraz idziecie na własny rachunek, ale dzięki
temu znowu jesteście bardziej swobodni. Ja już idę swoją drogą, robię swoje.
- Pismo automatyczne jest to dokładnie taki sam mechanizm jak w przypadku
jasnowidzenia. Na początku, jak będziecie pisać, to z reguły są to ogólne treści; w
miarę wprawy przychodzą coraz bardziej szczegółowe. Tu ważną rzeczą są też sceny,
które w czasie pisania się pojawiają. Pismo automatyczne jest spuentowaniem tego
przekazu. Czasem czuje się, że ktoś koło was siada i na was wpływa. Najlepiej pisać
w nocy, potrzebna jest cisza. Będziecie mieć przekazy odnośnie swojej bliższej i
dalszej przyszłości, to jest połączone z obrazem. Na początku umysł jeszcze jest
cenzorem, ale powoli nauczycie się pisać to, co leci, a dopiero potem czytać. W
czasie trwania przekazu niczego nie komentować, nie tłumaczyć, tylko to co leci
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pisać. Czasem pamięta się scenę, to na marginesie dopisać sobie jaka była scena, bo
jej przypomnienie też otwiera oczy. Poziom duchowy przy pisaniu powinien być 9-12.
- Przestrzeń energetyczna to jest to, co się dzieje. Jak ktoś tutaj jest właściwie
odnaleziony, to co się dzieje, co się ma stać jest mu jakby wyłożone. Z poziomu
energetycznego nie można mieć informacji z przestrzeni życiowej czyli ciała
egzystencjalnego, dotyczących prawdziwej przyszłości tego świata, itd.
Wy ściągacie z przestrzeni duchowej (info), nauczyć się tylko tego – niebo i cokolwiek
przychodzi cały czas, to tylko i wyłącznie z tych obszarów. Jest to łatwiejsze,
wygodniejsze, nie ma takiego ryzyka, ale na samy początku są takie sceny
nieokreślone, filozoficzne, potem naprawdę zacznie się to zawiązywać i będzie
bardziej konkretne, a co najważniejsze będzie znacznie mocniejsze i tworzące. Nie
martwić się małą precyzją przekazu na początku, tego czy jest kupę konkretnych
informacji czy taka bardziej filozofia. W tym czego nas uczą cały czas, to jest
podkreślanie o tym jaką jest istota ludzka i jak ją obudzić. I tam, jak się obudzi
łącznie z mocą, od razu wszystko leci. Naprowadzają nas na cud samego siebie, czyli
trochę inne podejście do świata.
Jak będziecie wchodzić w ten stan, musi być poziom 12, to co przychodzi piszecie, to
jest tak jakbyś czuł co masz napisać, czasem może cię coś rozproszyć. Nie
zastanawiaj się co idzie, czuj lekkość. Jak włącza się umysł, bo jest rozproszenie,
tracisz płynność zdań i przekaz może być zerwany. Nie przejmuj się pisz następny.
Jak wchodzicie w ten stan, musi poz. 12, to co przychodzi piszecie co na duszy, ale w
stanie świadomości, tym sterownikiem jest wasz własny duch, a stamtąd jest ten
przekaz.
- Jak będziecie mieć wątpliwości (czy na pewno to jest to, jak zapomnisz, bo nie
zdążyłeś napisać) sprawdzaj na spokojnie wahadełkiem; napięcie może wyłączyć.
- Kiedy mamy wolną energetykę, to mamy wolny wybór, czy to się ma stać czy też
nie, możemy zagrożenie ominąć jak i doprowadzić do tego, że to się stanie – od
mocy zależy. Nie ma jednego przeznaczenia. Wróżki popełniają błąd wymuszając na
ludziach kroczenie tą ścieżką, bo nie mają czasu, bo nie rozumieją pewnych rzeczy,
ale jak mają do czynienia z ludźmi zaprogramowanymi, którzy nie mają wolnej
energetyki, to praktycznie to co mówią, jeśli to jest przekaz – staje się. U nas nie, ma
być tak, naprawdę można to zmienić, czyli przekaz ściągnąć i zobaczyć, jak się nie
podoba, co można zmienić. Naprawdę tak jest. Bo wiesz, bo przewidzisz, bo
ominiesz. Cokolwiek się poprawi, nigdy to nie jest bezcelowe, bo w najwyższych
światach nikt nie marnuje czasu, bo to przestępstwo, ale to przestępstwo wynika z
naszej poprawności. Jeśli coś by nie miało sensu, przekazu by nie było ze świata
duchowego, może to nawet być potrzeba doświadczenia jakiejś chwili uniesienia, ale
to wszystko to jest kapitał, który z korzyścią dla wszystkich będzie wykorzystany.

42

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

Modlitwa techniczna – skrót.
Wchodzimy w wewnętrzny stan modlitwy, pozwalamy na odnalezienie się w naszych
przestrzeniach duchowych, pozwalamy, żeby świat duchowy się w nas obudził. Ten
świat, to ciało, to co jest znika choć i tak jesteśmy. Wchodzimy w bezmiar tego, co
jest w DŚw, w bezmiar tego, co jest zawarte w Nicości, tam wyłaniają się różne
rzeczy.
Pokazało się pół korytarza z jedną ścianą po lewej stronie, to nie kończąca się ściana,
była też ściana po prawej stronie, ale stała się nieskończonością. Ściana jest tylko po
lewej stronie, to jest cały korytarz.
- Trafiliśmy do specyficznego obszaru, wszystko tu jest informacją.
Pokazują się takie zwoje niczym grzywy piany na fali wodnej, wchodzi to w nas, w
nasze górne części, obszar głowy jest modyfikowany. Nasze głowy są w obszarach
duchowych. Jesteśmy na poz. 12 i przekraczamy go, a to oznacza, że to, co
będziemy ściągać jest też jednocześnie informacją, która staje się ciałem. To co
ściągniecie odnośnie samych siebie w przyszłości, jeśli utrzymacie moc, stanie się, o
ile taki będzie wasz wybór. Pamiętajcie, że przyszłość ma wiele wariantów. W tej
chwili odsłonimy to, co może być, czy to obraz świata, czy przyszłość, to nie ma
żadnego znaczenia, informacja może stać się ciałem jeśli będziemy chcieć i jeśli
wytrwamy, ale będzie dla naszej duszy zadaniem, o ile takie zlecimy, czyli jesteśmy w
obszarach, w których duch do nas przemawia.
Wchodzimy w to, piszemy. Sprawdzać wahadełkiem czy to jest w 100% poprawne.
Prawda to fakty informacyjne, ale fakty informacyjne nie są prawdą, czyli prawdą jest
to, że ciało należy do mnie, ale fakt informacyjny mówi, że ciało to ja, a to jest tylko
element mnie. Z takiej żonglerki słownej powstają całe systemy, odszczepieńcy.
Jedno ujęcie mimo wszystko zmienia zasadę, zmienia podstawę, można budować
nowy gmach, po co? Prawda jest jedna.
- W waszych przekazach będziemy sprawdzać to, co jest istotne:
Sprawdzimy ile jest prawdy, reszta to fakty informacyjne ( fioletowa krowa w
reklamie to fakt informacyjny ). Dla nas istotna jest prawda.
- Gdy ktoś zatrzyma się przy pisaniu automatycznym dla samego pisania, to głupota,
to ma być wykorzystane do tego by się zmieniać, by mieć podpowiedzi do tego co
należy w życiu robić, by się odnaleźć, żeby przemiany zachodziły, by prawidłowo
funkcjonować, lepiej żyć. Jak w domu posługujecie się pismem to najlepiej w nocy,
jest cisza (śpią niesprzyjające warunki). Pamiętać o energetyce, która niską wibracja
zaburza przekaz, wtedy sprawdzać czy jest poziom 12. Nie chwalić się pismem, bo
tak naprawdę to wstyd, że jest tak ubogo. W dawnych czasach ( tysiącleciach) to był
norma.
- My możemy precyzyjniej ustalić prawdopodobieństwo zaistnienia tego, co ma być
jak utrzymamy moc. Tutaj, ten czas, który upłynął pracuje na naszą korzyść, z tych
objawień możemy intensywniej korzystać, bo my izolujemy, dzięki znajomości stanów
to, co niepoprawnie w energetyce powstaje od tego, co jest przekazem duchowym.
W czasach Jezusowych ludzie korzystali z tego w 10 %, wy możecie w 100 %. Może
to już być oręż, a nie tylko jakieś naturalne tło. To, co idzie wycyzelować i
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wykorzystać do zmiany jakości życia, podpowiedź, co do budzenia, podpowiedź co do
zmiany itd., to jest b. ważna rzecz.
- Można w ten sposób szukać odpowiedzi na pytania. Nie achy i ochy, niech to leci i
zastosować w życiu. Czasem czegoś nie można zrobić, ale jest info i oszczędzasz
czas, jesteś przygotowany, odnajdujesz się. To nie jest tak, że rycerz nie odnosi ran.
Każdy rycerz nosi blizny, ale zawsze ogólnie osiąga cel. Nie boi się chwilowych
przeszkód ( potknąłem się, wstaję, idę dalej). Dlatego te info, to wszystko jest
podpowiedzią jak ma być coraz lepiej.
Sprawdzać
o ile wzrasta twoja skuteczność, jest to związane z mocą, w działaniach na
rzecz swojej przyszłości.
- Zaczynasz sam tworzyć ścieżki losu, ale przeszkody będą zawsze.
- Jak będziecie przestrzegać tego, co będzie, co odczytujecie, będzie coraz łatwiej.
Tylko pozbyć się gula, zamknąć przeszłość, zacząć tworzyć. Nie przywoływać zmór.
Ćwiczyć w domu
- Dzięki temu, że można dłużej się zatrzymać, wejść w rozrywkę, człowiek
zapominając o przeszłości ma większą percepcję, łatwiej się odnaleźć.
Słuchać tego, co świadomość obrazem podpowiada, bo nauczymy się widzieć sceny
na już. Walka o sceny – Aleja Zwycięstw, to musi być zrobione. Z tych zdechlizn
(mowa o nas) ma powstać ktoś, kto sobie totalnie radzi, nie przejmuje się i nie ma
znaczenia dla takiego kogoś czy w urzędzie wygra sprawę czy też nie. Robił, co mógł
i to ma swoją wartość. Tego powoli będziemy się uczyć.
Trzeba się zbudować i pociągnąć za sobą innych. Jak cud naszego
zwycięstwa będzie promieniował zwrócą się do nas inni. Ale trzeba mieć
moc i światełkiem po oczach.
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Warszawa 4 marca 2012 + Rusinowice 10,11 marca 2012
- Kobieta jest doskonała, mężczyzna jest słaby w środku, to kaleka duchowa. Przy
zmianie świadomości, systemu kobieta doskonale sobie z tym radzi. Chodzi tu nie
tyle o płeć, co o zawartość kobiety w kobiecie i kobiety w mężczyźnie (pierwiastka
żeńskiego), im więcej kobiety w człowieku tym lepiej, bo uruchamia się troska,
opieka, pojawia się kreacja (wysokie wibracje).
- Niektórzy oszukują się, że pracują nad sobą, a przecież każdy robi to dla siebie, a
nie dla innych. Im kto bliżej Edenu tym jest doskonalszy i nie tylko punkt skupienia
przenosi, ale całe życie. To potrafi zrobić człowiek duchowy, który nie rani siebie i
innych, to związane jest z wibracjami. Trzeba nie tylko w ten stan najwyższy
wchodzić, ale przy otwartych oczach świadomie utrzymywać.
- Im bardziej jesteśmy otwarci duchowo to z tej płaszczyzny odbieramy drugiego
człowieka. Jeśli zaczynamy funkcjonować na poziomie duchowym pewne rzeczy w
duchu zaczynają nas męczyć i nie potrafimy być z pewnymi ludźmi. Sprawdza się
tutaj zakłamanie. Nie wytrzymamy z osobą, która w żywe oczy kłamie (chyba że
sami tez kłamiemy). W świecie duchowym wszystko jest prawdą i jak się tu
odnajdziesz nie będziesz mógł kłamać, czasem można coś nie dopowiedzieć, by nie
ranić drugiego człowieka. Z tej płaszczyzny widzi się ludzkie zachowania. Na tym
poziomie funkcjonują dwie zasady:
- 1. jak wiem - to po co mam rozmawiać z samym sobą skoro wiem
- 2. jak nie wiem to dopiero milczę
Gdy ktoś przychodzi po info to jest tylko przekazanie informacji i nic więcej.
Wszędzie gdzie pojawia się spór to człowiek rozmawia z własną głupotą. Zawsze
rozmawiamy - kłócimy się z sobą.
Skala zakłamania – wychodzi zakłamanie, którego nie da się znieść.
Góra daje czas, by po przekroczeniu pewnej normy tej osobie podpowiedzieć o tym
(ale ona raczej zerwie kontakt). Jak prawda przez nas płynie, nie wytrzymamy z
tymi osobami. Ale prawdę trzeba w sobie utrzymać.
Skala ma brzydkie określenie, ale nie słowa są brzydkie, lecz postawa. Nie należy
uczestniczyć w złu. Skala ta określa postawę drugiego człowieka do nas, tam jest
ludzka podłość, tam jest ukryty jej mechanizm. Kto ma taką postawę do jednego
człowieka to i do drugiego nie jest w porządku.
Sprawdzać w jakim procencie robi cię w … (konia).
Te skale wystarczą by określić swój stosunek, swoją postawę, jacy jesteśmy, to
wynika ze słabości, a słabi jesteśmy bo za mało pracy. Bycie pracowitym to
cudowny stan. Nie może być lenistwa, bo tworzy się pasożytniczy sposób
podchodzenia do drugiego człowieka.
Sprawdzać też jaka jest ukryta nasza postawa.
- Jak się jest wspólnie, działa kanał najsilniejszego, natomiast osoby, które nad
sobą nie pracowały i oszukują się korzystają z umysłu, kanał mają ledwie parę
procent, to oszustwo. Jak się otwiera duży kanał to autentycznie uczestniczy się w
przemianie.
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- Możemy sprawdzać co i w jakich ilościach możemy jeść. Ciało, jak się staramy,
przypomina o tym co się jadło. Pozwolić mu przypomnieć, napełnić żołądek
smakiem.
Skala z żywieniem (dodatek):
1 poziom – zbawienny
2 poziom - wymagany
3 poziom - jeszcze potrzebny
4 poziom - neutralny
5 poziom - szkodliwy
6 poziom – toksyczny
7 poziom - zabijający
8 poziom – aleś ślepy i głupi, że tego jeszcze nie widzisz, że jeszcze to sprawdzasz
(to tłumaczy tylko życiowy stres, zapętlenie)
„Dieta ma być żywa, a my odpowiedzialnie się zachowywać”
Człowiek zdrowy może jeść praktycznie wszystko, jest kwestia ilości.
Jak ktoś się znajdzie na poziomie 8 to trzeba zweryfikować postawę odnośnie własnej
osoby.

Omówienie roku 2012:
Wiele jest informacji o końcu świata (katastroficznych) i tak będzie – wody
wystąpią z brzegów, miasta się rozsypią, będą wojny uzależniające człowieka,
państwa się pozmieniają, system ściśnie człowieka. To jest prawda, ale nie u
wszystkich ten stan wystąpi. Sąsiad w tym samym czasie może być w innym świecie i
doświadczać czego innego. Rok 2012 będzie taki jak nasze własne serce. Jeśli
zasłużyłeś na pohańbienie, na ból, za to, że innym sprawiłeś cierpienie, trafi na ciebie
zmiana niekorzystna. Jeśli natomiast pracowałeś nad sobą, chciałeś mieć otwarte
serce w tym czasie wejdziesz do zupełnie innej Rzeczywistości, bo działa
sprawiedliwość Boża, a ten wielki schemat resocjalizacyjny, ten Wielki Psycholog,
który u góry czuwa ma pouruchamiane programy, które wstawiają człowieka w
nową, doskonalszą Rzeczywistość - o ile on utrwalił w sobie nowe parametry. Jeśli to
jest wartość trwała, wskakuje na nowy poziom. Tu działają programy. Jak żyjemy w
świecie iluzji gdzie mamy Duszę i Ciało, by wszystkiego doświadczać, to jednocześnie
nie tylko się resocjalizujemy, ale i doświadczamy przy okazji pełni życia, bólu,
cierpienia, smaku, emocji i stanów przygód. To wszystko jest naszym duchowym
doświadczeniem, które zostaje zapisane tak jakbyśmy wzrastali też w innym świecie.
To jest wszystko ze sobą powiązane dlatego, że głębi, płaszczyzn jest jeszcze więcej.
To, co nawet w programie resocjalizacyjnym robimy, oddziałuje na wszystko i na
wszystkich. Ludzie nie giną tak jak się wydaje. W obozach koncentracyjnych zginęło
20-30 % ludzi, z tych którzy trafiali do zlikwidowania, 80 % przeszło do innej
Rzeczywistości (jeśli na to zasługiwali). Rok 2012 trwa dokładnie tak długo jak długo
będzie trwało ludzkie życie (o tym nie zapominać). Jak zrobiłem piekło z życia
drugiego człowieka to mnie też pochłonie piekło, będę uczestniczyć w tym co się
będzie działo.
Ci ludzie, którzy piszą o tym, co się będzie działo i to publikują, uczestniczą w
czarnym scenariuszu, bo tak chcą. Natomiast są osoby, które mówią o wariantach,
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ściągają info z innego poziomu i w zależności od tego jacy są mogą być w starym
systemie, systemie mogą też przejść do innej Rzeczywistości. Sprawiedliwość Boża
działa i powoduje, że idziemy do tej Rzeczywistości, na którą zasługujemy. Nie Bóg
stworzył obóz koncentracyjny - tylko człowiek człowiekowi.
- Przewodnicy to nie są istoty, to są programy. Te programy przychodzą i pomagają
człowiekowi, ale tylko w pewnym zakresie tworząc określone sytuacje pomagają
człowiekowi wejść w nie, by poprzez próby zapisać się w nowej, wyższej wartości.
Programy weryfikują to. Jak jakiś człowiek przeżywa te sceny i nie chce już źle
postępować, programy się zjawiają, pomagają mu, o ile jest to coś utrwalającego się,
pomagają mu to utwardzić, by mógł wskoczyć poziom wyżej i jego Rzeczywistość
zaczyna wyglądać inaczej niż u innych.
Dlatego obozie koncentracyjnym, te osoby, które nie zasłużyły na śmierć zostały
wyzwolone, pojawiło się coś, pojawił się ktoś i obóz zniknął, one przetrwały, zaczęły
nowe życie. Jest rozdział jakby oddzielenia się od siebie – osoba i jej kopia.
Część warsztatów z Warszawy:
- Ile % ludzi zginęło w obozach koncentracyjnych, koncentracyjnych,
koncentracyjnych ilu przeżyło własna śmierć?  Zginęło 20-30 %.
Trzeba poznać te techniki, one są doskonałe w przypadku Stwórców, którzy kierują
się Ładem Bożym (UFO też je stosuje wykorzystując ludzi).
Jaka byłaby Sprawiedliwość Boża, gdyby cierpiał ktoś, kto stara się być dobrym
człowiekiem?
Jest pewien mechanizm – jeśli w człowieku zaszłaby prawdziwa przemiana i on
by już nie pasował do tego wibracyjnego świata, jego by tu już nie było. Gdyby
przemiana nie zaszła, autentycznie by cierpiał. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego
by widzieć ból fizyczny. Do głowy nam nie przyjdzie, że to co jest najgorsze,
(fizyczny też jest straszny) to ból energetyczny czyli na poziomie duszy: nienawiść,
ograniczenia, zniewolenie to jest coś strasznego, coś co niszczy ludzką istotę. To jest
tak samo złe, jak ból fizyczny. Jeżeli jednak człowiek dokonałby wyłomu w sobie i
naprawdę pracuje nad sobą, stałby się innym człowiekiem doskonalszym o pewne
wartości, on by przeszedł do równoległej Rzeczywistości. W jego miejsce zostałby
wstawiony robot duchowy, on by przejął funkcje człowieka, który przeszedł na
wyższy poziom wibracji. W tym innym świecie doświadcza czego innego. Gdyby
jednak umarł w drodze do tej wolności to te wartości, te przemiany byłyby w nim
stałe (rozdzieliłyby się na dwa filmy).
I tak będzie wyglądał rok 2012 w każdym z was. Wszystko zależy od tego, na
jaki poziom traficie. 90 % ludzkości pogrąży kataklizm, nieszczęścia, system.
Wszystko tu będzie niszczone, na ich oczach będzie zniewolenie, podporządkowanie,
głód - to będzie armia ludzi do wykorzystania. Dokładnie otrzymają to, czym sami są.
Sprawiedliwość Boża działa.
Wyjdzie się dopiero z tego piekła (choć to nie piekło, a Planeta Czyśćcowa)
czyli wejdzie na wyższy poziom jak zmiany będą trwałe. 10% ludzkości przejdzie
automatycznie, żyjąc z innymi i sądząc, ze to są żywi ludzie. Na tym poziomie to jest
żywy człowiek, ten sam zapis tyle tylko, że „rozejdzie się”.
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Jest 9 wymiarów ziemi, 9 gigantycznych programów Alcatras i każdy z tych
programów ma w sobie 3 plany, poziomy. W zależności od tego jak my się
zmieniamy, trafiamy na wyższy plan, poziom. Ciekawostką jest to, chodzi o to, by
umieć się odnaleźć w tym, złapać jak to wszystko wygląda, że jak jeden przejdzie do
wyższego planu, jego miejsce mógłby zająć ktoś inny, czyli ktoś. Duch, dusza, która
by pasowała do tego doświadczenia i nagle otwierają się oczy w tym ciele. Przyjęłaby
to i wydawałoby się jej, że to wszystko co dotychczas zaszło jest jej wartością, ona
by tym żyła, ale ona by była dopasowana do tego poziomu doświadczenia czyli
pracowałaby usilnie nad sobą, na to, by jeszcze podnieść poziom wibracyjny. Dlatego
ci, co naprawdę ginęli w obozie i cierpieli na to zasłużyli. Tak chciała Boża
Sprawiedliwość. Ne bać się tego, bo wszyscy jedziemy na tym samym wozie. Ci
ludzie, którzy piszą o wielkich katastrofach, to są znieprawieni ludzie. Piszą to, co
naprawdę w ich przyszłości jest zawarte. To nie może być tak, by ten co pracuje nad
sobą, stara się i będzie w tyłek dostawać od innych, pewne granice są. W pewnym
obszarze trzeba, bo to, co robiliśmy innym, to tego samego musimy doświadczyć, ale
jak pewna wartość stanie się konkretna, niepodważalna wtedy włącza się inna
Planeta Ziemia (inny film). To jest doskonały program, że w tym Alcatras można się
resocjalizować, ale i doskonalimy się. Oprócz tego nasz Duch doświadcza życia w
innych swoich cząstkach, to te doświadczenia nasze są też przekazywane, wszystko
wzajemnie na siebie oddziałuje (to co robimy w programie resocjalizacji), a program
oddziałuje na całość.
Te 9 poziomów Ziemi to:
0- piekło (tu się przegrało walkę), to dramat największy jaki może być, tu naprawdę
są potępione dusze. Tom totalna rozpacz. To cywilizacja, gdzie się człowieka
upadla, niszczy, doprowadza do cierpienia. Jeśli ktoś tu mówi „Boże Ty nie
istniejesz” to popatrz na siebie i przypomnij sobie ofiary, które sam katowałeś, na
co zasłużyłeś to masz.
I - martwy stan – wszystko stoi, martwy - czyli nieżywy, ale funkcjonuje.
Tu pakują ludzi, z którymi nie wiadomo co zrobić, do piekła? czy do czyśćca? i w
zależności od tego, kto się o nich upomni, tam idą, ale są rozdzielani na dwie
cząstki siebie. Ponieważ nie wiadomo czy ta istota będzie kiedyś dobra czy zła
(dobro i zło to tylko wybory energetyczne) a więc czy będzie korzystać z PTP czyli sama będzie też podporządkowana, czy z PWW, a więc sama też musi tego
doświadczać, to tworzy się klony, istoty lustrzane, jedna idzie do piekła, druga do
czyśćca i wzrastają obie te istoty w swoich prawach. Gdy się budzą już na
poziomie ducha już jest dokonany w obliczu Boga wybór. Może też nastąpić
złączenie tej istoty skoro tam zawiadywał Duch Całości. Jak ktoś się o kogoś
upomni, ten zmienia tą Rzeczywistość w obu kierunkach wzrastając, w obu
prawach jednocześnie. Jego ostateczny kierunek decyduje czy idzie do piekła czy
wraca do czyśćca, czyli do nas.
II czyściec – to nasz wymiar, tu, najgorsza postać czyśćca.
Od 0 do 3 (piekło, martwy stan, czyściec) to są 3 plany, gdzie się dokonuje
wyborów. Są tam zawsze 3 płaszczyzny, z jednego etapu przechodzi się do
następnego (jak wzrastamy jesteśmy doskonalsi, przechodzi się do
trzeciego).
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1 - sza płaszczyzna czerni – bólu wewnętrznego, każdy tego doświadcza,
my tu jesteśmy, wynika z ego.
2 – ga płaszczyzna – ku Nowemu
3 – cia płaszczyzna lotu ku Wolności (w dokonywaniu wyborów, można
tu dojść za fizycznego życia).
Na płaszczyznę lotu ku Nowemu ludzie będą mogli wejść, jeśli
przewartościują siebie i udoskonalą (ku Nowej, rodzącej się Rzeczywistości).
III – Eden – na tym poz. tworzona jest dusza; czyli Adam i Ewa. Stąd może już być
płaszczyzna dokonywania zmian, tam wejdzie około 15 tysięcy ludzi dziś fizycznie
żyjących, reszta jak będzie wzrastać. W Edenie człowiek się rodzi.
IV –Raj – tu istnieje cywilizacja typowo eteryczna, nie ma tutaj materialnej gęstości.
Tu powstaje duch ludzki, tworzona jest istota ludzka, o ile nie są istoty zstępujące
tylko istoty doskonalące się, a doskonalą się po to, by wejść do nieba i być jako
Stwórca.
V - Niebo – tu powstają Stwórcy i nikt inny się tu nie znajdzie. Istota ludzka
wzrasta tu, staje się już po doświadczeniu jako Stwórca i dalej się rozwija. Jak
istota ludzka będzie wzrastać, to po przekroczeniu Raju będzie się uczyła
wszystko stwarzać, czyli korzystać z układania elementów, które zostały przez
innych tworzone.
VI – Królestwo Niebieskie– tu są tworzeni Bogowie-Twórcy tak jak Elohin czyli Ci,
co tworzą całą Rz-ść i to jest plan ich treningu czyli plan Bogów-Twórców, tu są
powoływani i tu uczą się wszystkiego na swój sposób, tu mają dostęp do
wszystkiego, tego Co Jest, a jednocześnie sami mogą powołać to, Co Jest i nadać
temu na różnych planach formy istnienia czyli to, Co Jest zaczyna być, czyli w
istnieniu wchodzi w relacje z innymi, nagle istnieje. Na tym poziomie to wszystko
co było kiedyś tworzone przez Boga ma nadaną, jeśli Bóg-Twórca to wybierze,
formę. Wszystko to zależy od tego, jaką formę ktoś temu „czemuś” nada.
VII – nic nam o tym jeszcze nie wiadomo
VIII –rozpatrywanie czasów linii i głębi gdzie to Co Jest  Jest, a zarazem to
Co istnieje  nie Jest.
Na Planecie Aniołów są Archaniołowie (500), którzy tworzą pewien model
istnienia cywilizacji, czyli jak coś powinno funkcjonować i z tego korzystają
Stwórcy, by to wcielić w życie. Okazuje się, że to jest, ale nigdzie nie istnieje,
natomiast tutaj może istnieć, choć gdzieś w ogóle nie jest, czyli to są zamknięte
kolebki, jakby wzorce, ich początkowa macierz, taka twórcza.
Wszystkie te Ziemie są w nas cały czas.
Za życia tego ciała fizycznego dokąd mogliśmy dojść ?
Daleko, ale czy chcemy? Ograniczają nas przyzwyczajenia, nasza pokrętna natura, bo
przecież trafiliśmy za występek przeciwko drugiemu człowiekowi, niszczyliśmy jego
marzenia i to jest w nas tak mocne, że nas ogranicza.
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- Chrześcijanie zaczęli się odradzać i można sprawdzać poziom odradzającego się
chrześcijanina (przy odczytach będą pojawiać się sceny). Z nami jest to, co z
chrześcijanami – ukrywali się, nie głosili tego, co miało być sekretne. Ten czas
wraca, teraz się będzie w pełni odtwarzać.
- To, co jest na innym planie, można mu nadać inną formę istnienia.
Człowiek, który wzrasta szanuje wszystko, bo czuje po Duchu, że jest cząstką
wszystkiego.
Na tym poziomie może coś istnieć, ale nie być - tzn. mamy do czynienia z porządkiem
Całości. Nagle w zamyśle Boga coś istnieje, rozwija się, ale nie nadano temu
wartości, czyli to jest konstrukt i może wogóle nie być, może istnieć jakiś czas i
zniknie. To gra Boga Jedynego.
Jest jeszcze PozaRzeczywistość, tam istnieje Bóg. Tu jest początek, koniec tego
do czego zmierza najdoskonalsza istota stąd czyli od poziomu 0 do VIII, a więc na
tych dziewięciu planetach. Wychodzi stąd  tam czyli w PozaRzeczywistość tylko Bóg
czyli przechodzi wszystkie poziomy, sam staje się Stwórcą, Bogiem-Twórcą i poznaje
jak to wszystko wygląda w doświadczeniu. Wychodzi stąd tam tylko Bóg. On, choć
został stworzony, wraca do siebie odnajdując w sobie nieistniejące porządki. Tam
wszedł Jezus, choć za życia otworzył 3 poziom, ale sięgnął po wsparcie z
PozaRzeczywistości. Bóg-Twórca i Bóg z PozaRzeczywistości to jedna i ta sama
Osoba tylko w mniejszym zakresie.
- Ważną rzeczą jest, by technika pieca czy nakładki w czasie medytacji ocierać się o
jak najwyższe siły, bo jeśli uda się czegoś doświadczyć dzięki nim, zmieniamy się i
to jest dostępne każdemu człowiekowi. Te wartości, parametry, które wtedy w
sobie zapiszemy, mogą być przy otwartych oczach przynajmniej częściowo
utrzymane. Jak człowiek wejdzie na pewne poziomy typowe i od Strumienia, to
choć jest w programie resocjalizacyjnym to przy okazji może już bezpośrednio
zetknąć się z siłami, które są poza tym wszystkim, poza tym Alcatras, poza ziemią
dzięki czemu przyspiesza się rozwój, człowiek może szybciej z tego wyjść.
Świat materialny w różnej formie energetycznej i duchowej istnieje od poziomu 0–3
(piekło to też świat ludzki) i tam też mogą być plany, czyli od Piekła po Eden.
Tu można sprawdzić, na którym poziomie znajduje się artefakt, czyli nasze działanie,
pasma, moc, rodzaj energetyki, którą się wzbudza i co z tego zostanie czyli na jakim
poziomie zamknie się to działanie. Dzięki tym nazwom np. Eden, łapie się o co
chodzi.
- Projektory ciemności umieszczone są na poziomie 6–tym i czasami ludzie, którzy
tu przychodzą mają w sobie zmiany z tych poziomów. Nasz projektor ostatnio
został podniesiony do poziomu 6–tego i projektory ciemności nie mogą mu już nic
zrobić. Przez to Dziupla zaczęła działać cała w ciele egzystencjalnym. Czyli nie
potrzeba dla nas Orinu (tego na obrazku), ona obejmuje nas wszędzie. Dziupla
chroni przed wartością do -3 jeśli balansujemy od -3 do 4 (bo -3 jest wartością
najniższą, na której działamy). Jak balansujemy od 2 do 6 to od 0 do 2 nie chroni,
bo to jest ciągle nasze pasmo tylko mniej doskonałe, ale do 0 broni przed
ciemnością.
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Przy spadku na niższy poziom przez 11 minut obowiązuje nas ten niższy poziom.
To, co jest ważne to zetknięcie się z energiami innych ludzi modyfikowanych przez
siły, które są w polu energetycznym tego człowieka (przed złodziejem Góra nie
chroni jeśli sam kradniesz). Natomiast, kto pozostaje już tylko w EJ, Dziupla jest
totalną blokadą na ciemność. Jak padniesz możesz Dziuplę obudzić.
Dziupla jest doskonałą ochroną dla tych, którzy nie wychodzą ze strumienia albo z
EJ. Każdy poziom od 0-3, łącznie z Edenem ma 3 płaszczyzny. Roboczo poziom 0-3
nazywany jest Krainą Wyborów, bo ciągle się nie zadeklarowało, po której stronie,
ciągle: ego, indywidualność, sługa ciemności czy światła.
- W roku 2012 10% ludzkości przejdzie przez portal zmian do płaszczyzny lotu, gdzie
nie będzie wojny, czyli dla 90 % będzie wojna i ci co piszą, że w ich świecie będzie
wojna, bo mają to w sobie zapisane, to tam będzie wojna, a w nas nie ma tego zła
(mowa , o tych co chcą się stąd wydostać) i tu nie będzie wojny. Pozostałe 90 %
ludzkości będzie gnębionych przez System na pierwszej płaszczyźnie. Wojny,
kataklizmy, ból, zdegradują człowieka w ciągu 70-80 lat.
- Żeby pewne rzeczy zrozumieć trzeba dopowiedzieć o czasie. Ludziom się wydaje,
że to wszystko co się dzieje jest trwałe, tymczasem sekundę temu mogło się
zmienić 5 % tego co było - łącznie ze zniknięciem jakiegoś państwa, dotyczy
wszystkiego co jest materialne, zwierząt - UFO to jedna programowa
Rzeczywistość.
Jeśli my do czegoś dążymy, ciśnienie jest stałe, zmienia się DNA fizyczne,
energetyczne, duchowe, boskie, a nawet przestrzenne. Te zmiany potrafią być
bolesne, ale dzięki temu człowiek zyskuje możliwość robienia czegoś. Czyli jak ktoś
z was będzie chciał (a to jest poziom energetyczny, więc nie ma znaczenia dobry
czy zły -mowa o schemacie), będzie chciał chodzić po wodzie, czy lewitować i
usilnie tego będzie pragnął  to się zapisze, to powoli jego DNA jest zmieniane i to
zostanie w nim uruchomione, jeśli zechce uzdrawiać powoli będzie to w nim
uruchamiane. Tutaj chodzi o jakieś większe wydarzenia, ale to związane jest z
mocą. Na potrzebę chwili, wielkich wydarzeń nagle się „coś” pojawia z takim
zapisem, jakby to istniało tysiące lat (choć sekundę temu tego nie było). Na
potrzebę chwili, kiedy my wzrastamy tworzy się nową Rzeczywistość, nie było
jakiegoś miasta, kontynentu i nagle się pojawia  zwykły program. Nagle powstaje
zapis, my odczuwamy iluzyjną głębię – to już było dawno temu.
To nagle powstało i wydaje ci się, że to jest np. od 300 lat. Ty nie jesteś tam,
nie jesteś w przeszłości, jesteś tu i teraz, a to jest w przeszłości, nagle pojawiają
się informacje, zapisy w naszych głowach, pojawiają się nowe fragmenty Rz-ści, a
nam się wydaje, że to istniało. Jest na to wiele dowodów, ludzie mają nie w pełni
wymazane zapisy. UFO też z tej techniki korzysta, ludzie też od wojny zaczęli to
rozwijać (naukowcy robili różne rzeczy). My mamy interwały, co chwilę zasypiamy,
w naszym świecie jest ciągłość, ale w prawdziwym nie ma tego. Tu się wszystko
zmienia, w zależności od tego, do czego dążymy. Jak ktoś będzie silnie nad sobą
pracował i będzie chciał coś poznać, nagle pojawia się to rozwiązanie, łącznie z
jakimś miastem, informacją, byle się to stało, program umożliwiający albo drogę do
Boga, albo zostaję na swoim poziomie.
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- Sprawdzić na skali ile wielkich wydarzeń w naszym życiu nagle się pojawiło choć do
głowy by to nam nie przyszło, ilu ludzi zniknęło, a ilu się pojawiło, tak działa ten
totalny program. Jak możesz cos zrozumieć, działać, zmieniać, ale trzeba osiągnąć
pewną wartość, włącza się kolejny program, pojawia się zapis, że od dziecka to
robiłeś, to przeszłość, która nie istnieje.
Są takie wartości w człowieku, badamy w %:
1. Czarny Kryształ – to stały kanał ciemności, jeśli stykamy się z człowiekiem,
człowiekiem którym jest to, to sama obecność zabija, ogranicza każdego kto
jest w świetle, idzie to i niszczy. To Kalmaar przechodzący przez tego
człowieka, on może spać, ale te korowody idą przez niego i niszczą (np. przy
zetknięciu boli brzuch), ( ukryty przed każdym wzrokiem).
2. Ukryte Zło – stałe zabarwienie złem swej obecność, jest zawoalowane (tu są
formy kanibalizmu, siania strachu itd.)
3. Mrok – tłumiona ekspozycja znieprawienia, wychodzi, poznajemy po
pierwszym odruchu, to co jest wychodzi z człowieka. Zawsze musi być
szklanka w połowie pełna, najpierw we wszystkim co widzisz musi być światło,
dobro i cud, jeśli tego nie zobaczysz jest w tobie mrok.
4. Ciemność – myśli, emocje o niskim zabarwieniu, to najmniejsze, najsłabsze,
bo dotyczy wyborów, zabarwienie energetyczne, które widać w aurze, tego się
nie ukryje. Widać co z nas płynie energetycznego w kontakcie z kimś innym.
To słaba wartość i niektórzy potrafią sobie to ustawiać i w aurze może być nie
wykryte.
5. Światło – zaczyna się poprawność energetyczna, jak go nie ma całej istocie
to dramat.
6. Biel – jest przeciwwagą mroku, to ugruntowana wartość. Do Nieba wejdą
tylko wybieleni. Zawsze wszędzie będą widzieć więcej światła w każdym.
7. Światłość – tu już nie tylko głowa, serce, ale i cały człowiek promieniuje,
totalnie nad sobą panuje.
8. Biały Kryształ – w takim człowieku Niebo jest cały czas otwarte. Tu tworzy
się kanał Niebiańskiej Światłości, jest kanał Bratni (od 9 wzwyż), nawet jak śpi
postacie schodzą, pomagają, działają
Sprawdź jaka wartość Czarnego Kryształu może przejść na kolejny etap i porównaj to
ze swoimi parametrami.
Rok 2012 jest prosty dla tych, co wiedzą o co chodzi, a wielu ludzi wie. W 1920 roku
(Hitler wiedział) ufortyfikowali się i przejęli kontrolę nad światem ( hitlerowcy).
Przekaz:
„ Grób waszej nadziei na zbawianie kopiecie sobie w każdej sekundzie waszego życia,
gdy nie dostrzegacie i nie odczuwacie Ładu Bożego, ani nie obcujecie z dziełem
Bożym, bo go nie rozumiecie, bo wyłączeni z duchowej moralności nie niesiecie jego
mocy ani przesłania (sprawdzamy u osób Ład Boży, niesienie dzieła Bożego w % - ile
jest w człowieku, żeby przejść „tam” trzeba go mieć w sobie, trzeba czuć jak to jest
pięknie być poprawnym, czuć sztukę, patrzeć w oczy drugiego człowieka. Jak to

52

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

odczujesz w Ładzie Bożym to zaczynasz to robić, to powinność). Wy, Duch ludzki,
który stał się jako zwierzę, wy panowie zła i czarnych krain podporządkowywania
sobie wszystkiego, wszystkiego swym zaślepieniu odcięci od Boga nie pojmujecie
najprostszej rzeczy, że byliście stworzeni po to, by cząstki Ładu Bożego siać swoją
kreacją wszędzie tam, gdzie będziecie. Tymczasem czynicie odwrotnie, a nawet
chełpicie się tym, że pracujecie nad sobą. Ta wasza praca to samooszustwo, to
pseudo wybór, który wciąż zwalnia was z obowiązku bycia Bożym Posłańcem.
Mówicie o Bogu, a potraficie kochać tylko egoistycznie, mówicie o sobie widząc się
jako wyższymi ponad innych także w pseudo czystości i żaden z was jak dotąd nie
zdecydował się służyć Bogu. Żaden, poza 3 osobami (na świecie), których imiona
mamy odnotowane licząc, że pójdą dalej, że nie spoczną w umownej krainie „nie jest
źle”. To, co nazywacie wzrostem, drogą do miłosierdzia, jest ledwie wyprostowaniem
duchowego kręgosłupa i nic dla nas nie oznacza, choć jest dla was wskazówką,
podpowiedzią co do tego trafności poczynań. To, co uważacie za szczyt osiągnięć
czyli zjednoczenie trzony duchowego jest ledwie otwarciem oczu na prawdę, to co
zwiecie kresem drogi, będzie ledwie waszym początkiem. Posłaliśmy wam tych,
którzy pomagają wam zrozumieć jak całość wygląda jak ogromny jest bezmiar
trwającego was grzechu. Tylko przez poprawną ocenę waszej duchowej postawy
jesteście w stanie poprawnie ocenić waszą Rzeczywistość. Ci, którzy tego nie zrobią,
którzy nie wejdą w świętość (świętość taka bez ciśnienia światłości nie istnieje w
świecie energetycznym - program nie przepuści), tacy nie przejdą na nowy plan,
zostaną tu i urodzą się ponownie w czasach nadciągających kataklizmów, chorób
systemowego znieprawienia. Dla niespełna 150 000 jest szansa całkowitego
odnalezienia drogi do Ojca za czasu trwania w tym fizycznym świecie. Ocena waszych
wysiłków zacznie się 24 grudnia 2012 roku i będzie trwać do waszej śmierci.
Ci, którzy nie pójdą za Jezusem, ci którzy zaprzeczą obecności Boga, ci którzy
nie staną się nośnikiem ładu Bożego, ci nie wejdą do Królestwa Bożego, choć i tak
potrzeba na to wielu wcieleń. Nie chcemy jednak tego tematu poruszać, ani
Zbyszkowi zbyt wiele objawiać o końcu świata, ale końcu waszego świata, a nie
świata pozostałych ludzi. Podpowiemy tylko, że w nowy etap ludzkich dziejów
przedostaną się tylko istoty wybielone by po kolejnych 600 latach waszej historii
wejść masowo w ostatni etap podróży przed Edenem (za 1500 lat ma być Eden na
ziemi). Pamiętajcie, oszukujecie siebie i innych mówiąc o pracy nad sobą, niczego
takiego nie robicie, a nawet nową wiedzę wykorzystujecie do sycenia się iluzyjną
wyjątkowością, nawet czysty święty nie jest wyjątkowy i w oczach Boga nie różni się
od dusz potępionych. Różni go od innych prawo do wprowadzania zmian, jakie
jeszcze tliło się w resztkach zapisu duszy, dzięki czemu może więc walczyć o siebie,
ale jeśli tego natychmiast nie zrobi, jego droga wydłuży się znacznie albo nawet
pochłonie ją piekło. Szanujcie i wspierajcie tych, którzy ratują was z zagubienia,
którzy dają wam własną moc i umożliwiają walkę o duszę. Bez ich poświęcenia
bylibyście straceni na wieki. Chrońcie ich i ich pracę, bo bez nich ten fragment Rz-ści
rozpadnie się na części zamykając swe przejście na zawsze i dla wszystkich”.
- Sprawiedliwości Bożej, Ładu Bożego nie odczuwamy, bo to są parametry
Ducha, nie można tego odczuć z poz. duszy. Tu obowiązuje System. Tak jak
powinność unosi natomiast na poziomie duszy to obowiązek to męczy.

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

53

„Czas jest obligatoryjny, inny jest dla rodzącego się, inny dla umierającego, a dla
schodzącego nie istnieje. Jest oddechem zamarłym w pocałunku i nic nie znaczy, jeśli
pocałunkowi nie towarzyszy duchowe uniesienie (cały czas Duch w grę wchodzi). Nie
ma on linii przyczynowo-skutkowej ani nie jest ciągły, choć w swym energetycznym
zawężeniu tak go postrzegacie jako ciąg postępujących po sobie zapisów.
Tymczasem to, co się pojawia, to co istnieje, co powołuje Boska kreacja, staje się
nagle cząstką prawdy historycznej choć dotychczas jeszcze nie było (nie, że nie
istniało  nie było, czyli jest i można nadać temu formę istnienia, nagle to wchodzi
w układ albo jest przyczyną, dzięki której ludzie tworzą relacje, zapisy i zmiany).
Stwórca i Bóg na potrzeby chwili mogą stworzyć teraz, w przyszłości całe miasta z
własną historią (oni nie tworzą tego w przeszłości, bo to nie istnieje, to tylko w nas
nagle się pojawia i nagle nam się wydaje, że to było w przeszłości, a to teraz z
zapisami powstało, z pełnymi odczuciami, nawet będzie się nam wydawać, że rok
temu tam byliśmy), która w oka mgnieniu zapisze się w pamięci wszystkich istot,
które żyją, a wszystko tylko po to, by wesprzeć was w odczytywaniu prawdy i ładu
Bożego. Gdy budzący się potrzebuje wsparcia w pojmowaniu lub doświadczaniu
zmienia się Rz-ść (a przemiany zmieniają DNA i całą resztę). Nagle ogląda się film, w
którym jest adresowane przesłanie, choć przed chwilą on nie istniał, my jednak
wierzymy, że wyprodukowano go przed laty, o czym świadczy tysiące kinowych
odsłon. Wszystko po to, by wzrastający mógł podołać pracy nad sobą, a posłańcy
zyskali moc argumentów przemianie innych i instrukcją do osobistych wnioskowań,
jakie nazywamy naprowadzeniem. Ten ogólny mechanizm można uruchomić tylko
poprzez Bratni i Niebiański kanał. Dostępny jest więc pozornie osobom wybranym,
choć każdy wybielony zwyczajnie z niego korzysta, a reszta braci z ogólnoświatowych
zmian przez nich wprowadzanych. Czas jest więc sekwencyjny, można dowolnie
przestawiać w nim klatki o ile ktoś to potrafi. Czas jest też alinerany przez co swoją
głębią obejmuje aktywna wielokrotność doświadczeń dzięki czemu wasz duch
wędruje w tej chwili w wielu obszarach jednocześnie. W Bogu i we śnie czas w ogóle
nie istnieje i to co jest za chwilę może zdarzyć się wcześniej choć i tak nigdy nie
zgaśnie promień pierwszej sceny. Idea czasu jest zwarta, ale nauce waszej nie jest
dostępna. Możecie jego elastyczność i stałość odczuć. W niebycie energetycznym gdy
dusza śpi, a Duch obejmuje swoją całość istnieniem. Jeśli w tym stanie odczujecie
jego ruch, pojmiecie, że to wytwór wyobraźni, że to cień istnienia, magia powołująca
sytuacje korzystające z rzeczy będących. Gdy przeniesiecie ów stan na plan materii
uruchomicie struny, które są ideą czasu, a dla was materii (czyli podprzestrzeń,
nadprzestrzeń), uczcie się tego, a uzyskacie spokój powołujący stan nicnierobienia, w
którym wola krzesze całość wedle życzeń Ducha, jego własną kreacją.”
Przypomnijmy wchodzenie w Nicość – trzeba stać się niczym i nikim czyli po
odrzuceniu, to musi być totalna modlitwa, z wejściem na najwyższe obszary dostępne
człowiekowi. Oczywiście można być na mniejszym i też się smaku tego doszuka w
sobie i tak będziemy załapywać o co chodzi. Kiedy uda się wejść w jeszcze większą
głębię, będzie to pełniejsze.
Czyli jak odrzucamy wszystko, wszystko znika i pozostajemy tylko my, można punkt
skupienia odkryć w sobie i nagle istniejemy tylko my, a reszta jest poza Rz-ścią. Jak
staniemy się jeszcze nikim, to nie ma ego, nie ma nas, oddajemy wszystko i niczym
nie będziemy związani z czymkolwiek, znikniemy i wtedy pojawia się wszystko.
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Wtedy dopiero rozumiesz, że jesteś we wszystkim. Pojawia się stan „ nicnierobienia”
w tym obszarze, bo co robić jak nic nie ma, jesteś niczym i nikim, nic nie możesz
zrobić. Stan „nic niezrobienia” jest największa potęgą działania. Jak jesteś w Nicości,
to przed tobą jest już pozostałość i z tego poziomu nie musisz nic robić, bo cię nie
ma. Ty tylko powołujesz obraz, który i taki tam jest zawarty, tylko patrz, czy ten
obraz jest, jak jest, ty tym stanem, bo masz prawo do takiego działania, nadajesz mu
formę istnienia. Czyli jakbyś w tym stanie leczył ludzi, byś go mógł osiągnąć, także
przy otwartych oczach (Jezus przy otwartych uruchamiał), ale choćby tym stanem
wewnętrznego skupienia, to musisz to utrzymać ( kiedy będziesz niczym istnieje tylko
tamto), tylko patrzysz jak się ukarze zdrowa ręka, ona od razu istnieje. Trzeba to
ćwiczyć.
- Zaczynamy temat zwany Zwycięstwem. Podsumowuje on to, co dotychczas
wiedzieliśmy na temat przeszłości, tu i teraz i dnia jutrzejszego.
Sprawdzimy na osobach jak ich mózg funkcjonuje, jaki wpływ mają na ciało
rzeczywiste - czyli na swoją przestrzeń życiową, a więc na osiąganie celów, na
panowanie nad relacjami z ludźmi czyli nadanie tonu tym relacjom takiego, jaki
chcemy.
Sprawdzimy na jakim poziomie działa tutaj u każdej z dwóch osób normalnie, na
co dzień przestrzeń.
Jest 5 przestrzeni życiowych : umysł czyli logika, umysł analityczny, umysł
praktyczny, świadomość i jaźń ( czysta świadomość).
Badamy z każdym poziomem wzrost, wpływ na ciało egzystencjonalne zwane
przestrzennym, znacząco wzrasta i to do tego stopnia, że na całość, czwarty
poziom świadomości można wpływać aż w 60 %, przy 5-tce ( jaźń) osiąga się
wszystko co się chce, mówimy też o zaradności życiowej.
Zaradność życiowa
Osiąganie celów
Logika
Panowanie nad umysłem
Umysł praktyczny
Świadomość
Aktywność mózgu

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

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

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

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

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

Mózg możemy wykorzystywać aktywnie, już jest do tego przygotowany, ale jego
aktywność wzrasta nie przez bodźce tego świata, ale ze względu na Ducha, na fale,
które płyną z góry, one go uaktywniają. To, co czujemy, te wibracje, to jest tylko
uaktywnianiem obszarów naszym mózgu.
- Marzenia to technika, którą posługuje się Duch. Wszystkie parametry podskoczyły,
bo osoby przeniosły punkt skupienia uwagi, podpowiedziały duchowi o co chodzi,
on obserwuje i uruchamia.
- Logika przydaje się o ile na tym poziomie nie mamy punktu skupienia uwagi.
Umysł analityczny – to co stoi przed lustrem, analizuje, ustala itd.
Umysł praktyczny – tu ustawiamy pewne cechy, czasem włącza się świadomość
Świadomość – pierwsze ogniwo Ducha, tu się dopiero zaczyna zabawa, nie
musimy myśleć o tej Rz-ści, przyjdą sygnały i podpowiedzą co mamy robić, by to
się stało.
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Teraz osoby przenoszą punkt skupienia mocy do przyszłości, to co tam jest,
to zobaczą, mogą osiągnąć. Duch wstawi ich w sceny, które w rzeczywistości będą
wyreżyserowane przez nasze Siły Wyższe, czyli nasze wyższe cząstki, w tych scenach
poczują, że mogą.
Zaradność życiowa 50-60 %, u obu :
cele 40, świadomość włączona na stałe, umysł logiczny i praktyczny na stałe,
jaźń 20 %.
Obie odczuły moc po tamtej stronie.
Za punktem skupienia uwagi, mocy musi iść punkt skupienia życia.
Wszystko, co tu jest, musi wyemigrować tam, to iluzja, ale do tego celu musi iść cała
nasza moc i wszystkie ścieżki losu.
Jak myślę tylko o jednym, to całe moje najbliższe pole energetyczne idzie (zaczyna
się deformować) w tę stronę (w stronę moich myśli), wszystko inne znika, ogniskuje
się tu, idzie informacja, wszystko zależy od mocy i w jakim prawie pozostajemy.
Jak czymś żyjemy to co tu widzimy musi pozostać, tym steruje Duch. On nie wie co
jest lepsze. Czemu obraz, gdy jest włączona świadomość zmienia się, zmienia się
sposób naszego funkcjonowania, bo umysł jest podporządkowany świadomości,
pojawia się obraz i on jest uniwersalnym narzędziem. Duch wie, info idzie obrazem,
to jest moc duchowa, która wie, która wyprowadza z najgorszego.
- Teraz przenosimy punkt skupienia życia i jeśli to jest właściwe, czyli zgodne z wolą
Ducha, to będziemy tam widzieć te osoby, z którymi będziemy w przyszłości tworzyć.
Moc ściąga info nie wpływając na t, chyba, że zachodzi taka potrzeba.
Czyli spojrzeć z poziomu ducha czyli wchodzi się w przyszłość i jak w grze
komputerowej widzisz człowieka, że on tam żyje ( gdzie chcesz coś osiągnąć), a tak
naprawdę to ty tam żyjesz. On wszystko tam robi. Wy tylko obserwujecie jak on tam
robi. Z tym się wiąże punkt skupienia uwagi, mocy i przeniesienia życia do
przyszłości. Mózg potrafi być aktywny w 100 % tu i teraz, jeśli Duch tutaj schodzi.
Zaradność życiowa wzrasta do 80-90 %.
Jaźń 50 i 40 %.
Nagle cały mózg zaczął pracować. Źródło, we którym ukrywa się umysł to moc i
Duch, wszystko stąd się rozchodzi.
W ten sposób życie może się zmienić bo przestały sobie przeszkadzać, bo przestały
korzystać z największych słabości, które są w nich, przestały dawać się rządzić
umysłowi, logice.
Zostały podporządkowane świadomości i częściowo jaźni. Duch zaczął człowiekiem
rządzić. Taki człowiek żyje tylko marzeniami (choć widzi Kowalskiego), cały czas
pracuje nad sobą, by wejść w świętość czyli kanał Bratni. Tu pierwsza oznaka
dobroci, człowiek jest uczciwy.
Powstaje cisza, zaczynamy korzystać ze szlachetności Ducha (i Kowalski jest piękny).
W ten sposób szkolą się także przyszli Stwórcy.

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

57

Mamy 3 rodzaje wyobraźni ( musimy się nauczyć z niej korzystać).
1. Twórcza zwana budującą, buduje to co ma być czyli to co widzimy, to co
Duch nam przekazuje obrazem, to podpowiedź co trzeba zrobić i odczuwamy
przy okazji coś, co nazywa się intuicją w świecie energetycznym, natomiast
świecie duchowym prawdziwym parciem, musisz o czymś myśleć. Jak nie
potrafisz ono odebrać, musisz, nie jesteś w stanie przed tym się powstrzymać
– parcie. Obraz mówi co zrobić, bo wtedy stanie się to, co rozwinie ten
łańcuch przyczynowo-skutkowy z korzyścią dla ciebie.
2. Ostrzegawczo-blokująca. Tu też można skorzystać z własnego zwierzęcia,
jak się ukazuje to podpowiedź, że to zagrożenie, zależy od osobistego z nim
kontaktu. Tu wyobraźnia działa non stop, mówi o tym co jest teraz.
3. Prorocza – ta z reguły nie działa, bo jest ta ostrzegawcza, dotycząca na tu i
teraz. Ona jest najsilniejsza, gdy wchodzimy w wysokie wymiary ( wejść w
stan mistyczny). Może podpowiadać o możliwości wyboru ścieżek. Działa w
śnie i wizjach.
Fale mózgowe:
Aktywność mózgu idzie za wzrostem częstotliwości fal mózgowych, które zależą
od wibracji ludzkiego biopola, które musi całkowicie otaczać pole wibracyjne
mózgu (jak ciemność atakuje to pole, które nas otacza jest tak zaburzone, że
głowa jest bezpośrednio dla nich dostępna i mają wpływ na fale mózgowe,
natomiast jak ciało mamy zdrowe i naładowane, jest silne i promieniuje ( ciało
biologiczne) to nic z zewnątrz nie może przyjść). Gdy wibracja biopola jest stała,
a nie jest wynikiem chwilowego stanu uniesienia (np. podczas medytacji)
wówczas pełnej aktywności mózgu towarzyszy występowanie wszystkich rodzajów
fal (mózgowych), a nie tylko fali unoszącej punkt skupienia uwagi. Możliwe jest
wtedy medytowanie na poziomie theta podczas prowadzenia typowych czynności
na planie materialnym jak np.: prowadzenie rozmowy czy samochodu. Typowa
dla tych czynności praca mózgu na poziomie fal theta odbywa się w tle
podlegając technice percepcji charakterystycznej dla niższych częstotliwości. Stąd
wynika drastyczna przewaga ludzi pozostających stanie theta nad osobami nad
osobami uwikłanymi w twory systemowe, które kontrolują obszar ludzkiego
pojmowania w stanie gamma czy beta. Powodem tego jest wibracyjne otwarcie
głębi wibracyjnej ludzkiego biopola kiedy pierwszy i drugi plan przestrzenny
określony wartością pracy mózgu od 13 do powyżej 30 Hz ściąga info jedynie z
planu materialnego kodując ledwie cześć informacji z pól energetycznych, ale ich
nie rozumiejąc. Plan trzeci i pasmo alfa otwiera już głębię w paśmie niskich
wibracji włączając tzw. halo brudnych emocji. Plan czwarty - fale theta już w pełni
korzystają z 3-go i 4-go poz. głębi (i nie mówimy o chwili, ale aby być w tym
poziomie cały czas) trafnie odczytując pola energetyczne i intencje ludzkich myśli
co pozwala na poprawną, natychmiastową analizę ludzkich pól energetycznych i
sytuacyjnych co z kolei pozwala ustrzec się wielu pułapek i błędów.
Przestrzeń 5-ta i pasmo delta poz. od 16-72 w mocy, to piąty i ósmy poziom głębi
i wyjście w świat najczystszych energii, które są już wejście w świat duchowy,
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choć go bezpośrednio nie dotykają. Człowiek w tej przestrzeni jednocześnie
potrafi prowadzić samochód, zmieniając siłą woli pola energetyczne i jednocześnie
odbierać przekazy z pola duchowego.
Przestrzeń szósta oznacza, iż człowiek scala w sobie plan materialny i
energetyczny z duchowym, a jego toku myślenia i stanu ciszy nic nie jest w stanie
zakłócić o ile sam nie zechce zejść w niższy stan odczuwania.
Na tym poziomie można jednocześnie przeżywać seks łącznie z namiętnością i
miłosnym uniesieniem i to w świecie ciszy. Tak potrafił jak dotąd, czynić tylko
czynić tylko Jezus, nie osiągnął tego Budda.
Sama obecność Jezusa wystarczała, by zawarta w Nim miłość ustawiała ludzką
energetykę wzbudzając potrzebę doznań seksualnych, o ile oczywiście takie
pasma Jezus włączał w swoim polu świadomie. Stąd brało się uwielbienie do Jego
osoby, obecności i słów. By promieniowanie wibracją światła na poziomie piątym
było stałe (mowa o 5-tym przestrzennym), by nic nie zaburzało występowanie fal
delta, centra energetyczne każdej komórki ludzkiego ciała muszą być sprawne w
przynajmniej w 90 %. W przeciwny przypadku ich energetyczne tło ściąga (to
wspólne) fale mózgowe w dół podnosząc ich wibrowanie, (niska wibracja ciała, bo
np. choroba, nie pozwoli na to, by mózg stale wibrował w wyższych partiach i to
może być powolne nasączanie niską wibracją, by następnie odciąć od Ducha).
Także pozostawanie w obszarze niskich, zewnętrznych wibracji skutecznie
wytłumia fale mózgowe ograniczając ludzka percepcję w świecie energetycznym,
a więc i siłę działania w ciele egzystencjonalnym.
Przełomowy jest obszar 4-ty ( czyli dla nas jak się staramy, jak włącza się
świadomość zwłaszcza poziom 13 – skala poz. duchowych, tam jest poziom
przemienienia, nie duchowy, moc czyli na stałe już tam jestem) kiedy otwiera się
DNA duchowe budząc inteligencje komórki, która jest w stanie przywrócić
naturalna równowagę w organizmie. Odzyskując kontrolę nad ciałem, przywraca
mu zakodowane wartości energetyczne i zdrowotne. Jednak spadek do poz.
umysłu natychmiast eliminuje tę zdolność wydając organizm na pastwę wrogich
energii i negatywnego myślenia.
Przeciwwagą tego stanu jest poziom szósty i praca mózgu w rytmie fal
epsilon kiedy to nie tylko ciało fizyczne, ale nawet energetyczne, duchowe i
egzystencjonalne same się ogradzają, kontrolują , i tworzą nową Rz-ść. Człowiek
będący wówczas istotą doskonałą bierno-aktywnie uczestniczy wówczas w
życiowych doświadczeniach najbardziej ceniąc i unosząc się w potrzebie bycia i
istnienia, a nierzadko tylko bycia. Słowne „Jestem” czyli się objawiłem w materii
po określeniu zwoju DNA przemianowane zostaje w „Ja Jestem”, zatacza koło i
znów staje się „Jestem” tyle, że tym razem w Całości, a nie w sobie czy
konkretnym fragmencie Wszechrzeczy”.
Fale mózgowe:
1. Gamma (γ) – pow. 30 Hz działa tu logika, umysł logiczny, tu panowanie nad
ciałem energet. 1 %, umie się tylko poruszać
2. Beta (β) – 13-30 Hz umysł analityczny, panowanie nad ciałem egzyst. 4,5 %
3. Alfa (α)– 8-12,9 Hz tu działa umysł praktyczny, panowanie nad c. egz. – 9%,
łączenie umysłu ze świadomością
4. Theta (θ)– 4-7,9 Hz tu działa świadomość, tu się nie myśli, tylko żyje,
panowanie nad c.egz. do 60 %.
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5. Delta (δ)– 2-3,9 Hz – tu działa jaźń ( czysta świadomość), panowanie nad
c.egz. do 100 %
6. Epsilon (ε) – 0,222 – 1,95 Hz – to jest Boski stan pojednania z sobą samym,
Jezusowe Jestem, Ja Jestem i znów Jestem. Działają po wejściu w PozaRz-ść.
Ogólnie to wszystko od poz. 1 do 6, cały ten stan Góra nazywa Orkipium.
Żeby zrozumieć czemu tak wzrastamy.
Ad.1. 0-1, tutaj działa człowiek, który jest od 0 do 1 na skali duchowej, mowa o
mocy, bo moc mówi wprost jak naprawdę funkcjonujemy. Poziom mocy przy
logice to 0-1.
Ad.2. - 0-2, czyli analiza, większość tu, jeśli tylko nie posługuje się techniką wsparcia
ma tu ten poziom, 3-4 włącza się przy samokontroli.
Ad.3. – 0-6 jest włączony umysł praktyczny
Ad.4. – 0-15 funkcjonują tu górne rejestry czyli trzeba mieć moc
Ad.5. – 16-72 poziom
Ad.6. – 37-99 poziom
Poziom 100 występuje poza Orkipium, to stan Boga w Porządku czyli do 99 poz. to
Boski stan pojednania z samym sobą, chodzi o odkrycie Boga w sobie przez
człowieka, od 100-nego poziomu to Bóg.
Wibracja
1
0%

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

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

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

promień
promień
promień
promień
promień
promień
promień

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

Wszystkie promienie łączą jako doświadczenie Ducha ludzkiego Bogiem. Gdy
zestrojenie jest doskonałe, Duch przemawia do wszystkich swoich cząstek nadając im
sens istnienia równy własnym planom. Gdy dusza przewodzi i wypełnia przestrzeń
między promieniami zniekształcając je poprzez tworzenie własnych wartości przy
jednoczesnym zaburzaniu łączności między Duchem, a Bogiem. By móc zestroić
promienie w jeden tunel nadawczy można wejść w takie stany wibracyjne, podczas
których cały energetyczny wymiar człowieka sam zechce uczestniczyć we wspólnym
tańcu wibracji otrzymując te częstotliwości, które go unoszą, które go hipnotyzują.
Wówczas oddzielne części istoty ludzkiej popadają w chwilowy stan uniesienia jako
samoistnienie i przestają blokować podlegający im kanał. Istnieje klucz energetyczny,
który pozwala osiągnąć hipnotyczny stan złotego wzorca, dzięki czemu człowiek
przynajmniej na chwilę zaczyna funkcjonować jako istota świetlista siejąc
bezwarunkową miłość, radość, ukojenie i troskę utrzymującą Niebo na ziemi. Ów
klucz, ów mistyczny stan olśnienia to blask, jaki powstaje przez uruchomienie w kuli
ludzkiego stworzenia 3 kół indywidualnej machiny stworzenia, przez co człowiek
uzyskuje pełny dostęp do wszystkich swoich części jak i obszarów, obszarów którymi
się styka całą swoją, rozbudowaną istotą. W tym uniesieniu potrafi nie tylko się
uzdrowić, wejść w kontakt z siłami tworzącymi Całość, ale i zetknąć się z Bogiem czy
też pozyskać potrzebne sobie informacje”

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

61

Na skali wibracyjnej można sobie sprawdzić do jakiego poziomu dochodziliśmy w
medytacji, w modlitwie, jakie kto ma wibracje.
Wielu z tych, którzy mówią, że nad sobą pracują, ma bardzo niskie parametry. Kto
mówi, że nie widzi itd. zobaczcie jak wibruje. Przeszkoda jest w człowieku, nie chce
się zmieniać, ukryte zło w człowieku to blokuje. On sam siebie oszukuje. By widzieć,
słyszeć, trzeba chcieć, pragnąć tego. Gdy wchodzi się w marzenia wibracje się
podnoszą. Skala podpowiada nam czy idziemy właściwie czy się oszukujemy.
Jak chcemy coś osiągnąć poziom wibracji musi przekraczać 70 %.
To jest poziom czystego szamanizmu.
Gdyby nam się dziś udało przekroczyć ten poziom wtedy zapisze się to w nas i ten
stan będziemy mogli odtwarzać w domu.
Tu też można sprawdzić, gdzie mamy w sobie największa przeszkodę (w ciele fiz.
najczęściej), więc jak będziemy wchodzić w modlitwę, będziemy rozświetlać każdą
komórkę.
Sprawdzać te 7 promieni – gdzie jesteśmy najlepsi, a w którym jest ograniczenie.
Pierwszy promień – to przestrzeń, a ciało mamy przestrzenne i tam naprawdę jest
coś, co funkcjonuje, co zbiera. Jak my będziemy swobodni, jak damy prawo do życia
wszystkim swoim cząstkom – a damy jak jest dusza w radości, wtedy pozostałe
cząstki zaczynają o siebie dbać, ciało zaczyna wibrować. My wtedy możemy pozwolić
sobie odłączyć się temu wszystkiemu, niech to funkcjonuje, niech to się samo budzi.
Ci, którzy będą chcieli postarać się to odczuć, to może być ważne by zaczęły się
zmiany w nas.
„Wyższe ciało duchowe objawia swoją obecność poprzez cząstki duchowe
wywołujące ciśnienie w polach wibracyjnych, takie samo jak czynią to cząstki
energetyczne.”
Jak się uda obudzić Ducha Całości, on takie samo ciśnienie na Całość wywrze
jak doskonałe ciało energetyczne (jak się uda nam wejść w ten stan).
Pozostałe promienie na stronie poprzedniej.
Modlitwa techniczna:
- wyciągają z nas niewłaściwe pasma
- ktoś mówi: „cieszcie się, że żyjecie, bo niewiele brakowało” (może to tyczy wyjścia
stąd, do nowej przestrzeni.
- „Narodzenie w Bogu, narodzeni w słowie, wypowiadający się zewrą szeregi we
wspólnym tańcu pojednania, radości.
- „Kto w Duchu się wypowiada, mówi zawsze prawdę”
- Powiedzcie sobie: „mogę dać sobie szansę na radość”
Po modlitwie nocnej:
Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego co miało zajść. Wszystko zależy od
potrzeb. Niektórzy przyjeżdżają tu by odpocząć, spotkać się z innymi. Ale jest część
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osób, które starają się nad sobą pracować – jest ich 4. W trzech osobach budzi się
Chrystus. Zmiany się zaczynają. Należy zastanowić się, co z tego życia chcemy
wynieść, jest ciągłe niezrozumienie, brak odpowiedzialności. Na cudzych plecach do
Edenu, czy wyżej nikt się nie dostanie. Sprawiedliwość Boża działa. Miast
pracować nad sobą, ludzie oglądają się na siebie.
Przedostały się tu niskie pasma, mimo że w modlitwie jest oczyszczanie,
niektóre osoby nie chciały być oczyszczone. Te pasma zaczęły rozrabiać. Chodzi nam
o to, by się całkowicie w sobie obudzić. Niektóre osoby manipulują wszystkim tak, by
drugi jadł mu z ręki, ale w najbardziej wyrafinowany, podły sposób – tak, by w
pogardzie do innych osiągnąć swój cel. Te osoby zbierają efekty swojego działania
(ktoś się ugotuje we własnym sosie). Trzeba uważać na to co serce dyktuje. Te
wybory pseudomyślowe są wyborami energetycznymi, sa przez to zapisane wszędzie.
Po drugiej stronie widzi się wszystko, czyta się we wszystkim jak w otwartej
księdze, dlatego jakiekolwiek siły, które obrabiają człowieka widza wszystko, co się w
życiu zrobiło, każdą rzecz.
Modlitwa przyjęła inny charakter, nie było szamanizmu, dlatego trzeba się
naprawdę do tego przygotować. Nie było czasu na zaznajomienie się z wytwarzaniem
rytmu w ciele człowieka. Popracować nad tym, przygotować się, by wejść w te stany,
odnaleźć w sobie rytm.
To, co miało zajść, zaszło.
Wchodzimy w taki poziom w modlitwie, jakiego pragniemy, by się stało, zawsze wola
o tym decyduje. Na drugi raz powtórzy się to, bo to jest droga otwarcia portu
komunikacyjnego, a ten port jest w nas. Trzeba wtedy uważać, bo to co się tam
widzi zaczyna się gwałtownie manifestować.
- Jak się wchodzi w modlitwę, to ten świat musi zniknąć, jakiekolwiek odniesienia
egoistyczne wszystko niszczą, natomiast odnalezienie się w Całości, poddanie się woli
tej siły w czasie modlitwy załatwia resztę.
- Jeśli prowadzi się biznes to punkt skupienia musi być totalny. Rozchwianie niszczy
to, co jest ustalane. Napisać Księgę Wolności i wszystko bezwzględnie utrzymywać,
czyli nie wątpić w to, co się dzieje (robi). Przyszłość przenieść do przeszłości i
wpływać na tworzenie się rzeczywistości.
- Są takie osoby, które nie do końca są zorientowane w tym, co piszą (pismo
automatyczne), niektóre Piszą od siebie, na poziomie umysłu. Tam w ogóle nie ma
prawdy, tylko fakty informacyjne. Góra też może użyć tych słów, ale wtedy to jest
struna, która musi się w nas ustawić, wtedy to ma sens. Jest dużo błędów w
pisaniu, niektórzy tego nie sprawdzają, bo jest pragnienie, żeby to było prawdą – a
nie żeby prawdę poznać, naciskanie na tę Rzeczywistość, żeby było po „ichniemu”.
Tak być nie może. Albo odbieramy to, co jest, albo wałkujemy po swojemu, ale
wtedy nie ma wejścia w energie duchowe, sama nieczysta intencja nas odcina. Nie
brnąć w to, bo jak się to rozwinie, może się utrwalić i trudno się z tego wycofać.
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Sprawdzać to co się pisze. Część z tych osób jest w przestrzeni duchowej, ale wejście
jest byle jakie i wtedy jest i umysł i przestrzeń duchowa.
- Sprawdzać myśli słowa i czyny jest do tego skala (18). To dla utrzymania ludzkiej
godności. Tymczasem są rzeczy mało czyste. Do ostatniego rządu w kinie trzeba
dorosnąć, to jest cała duchowa filozofia. By móc sobie na to pozwolić, trzeba być
niesłychanie mocnym, by z kimś doświadczać szczęścia, innych tym nie niszczyć. To
ma być budujące. Niektórzy spychają w cień własny związek, zapominają o tym, a
konsekwencje błędów musimy ponosić (dzieci), bo inaczej to nie ma nic wspólnego z
duchowością. Tę chwilę należy wykorzystać jeśli my i oni na to zasługują, by była
większa moc do naprawy tego, co było, a tymczasem wykorzystuje się do niszczenia,
usprawiedliwiania, że można to niszczyć. Nie mieszać rozwiązań charakterystycznych
dla osób, które są naprawdę obudzone i zmieniające się – ze szczeniackim
podejściem.
- Alkoholu trochę, potem gleba.
Trzeba być odpowiedzialnym, a do tego trzeba kochać, żeby kochać trzeba być
dobrym itd. To wszystko jest ze sobą powiązane – a pracy nad sobą brak.
Sprawdzajcie na skali, czy to, co myślicie, o czym mówicie i co czynicie
jest zgodne z wolą Ducha i Boga.
- Wszystko co tutaj się robi to, żeby osoby odnalazły się, bo inaczej świata się nie
zmieni. Intencje muszą być czyste, trzeba pracy. Jaką iluzję trzeba tworzyć, by
kompletnie nie chcieć się zmienić (skasowanie samooszustwa).
Nie wprowadzać chaosu, zamieszania i egoistycznych celów.
Technika „pieca” nikt się nie obudzi – on działa tylko wtedy, gdy chcemy, by
parametry się w nas podniosły, inaczej nic się nie osiągnie. Samooszustwo jest
bardzo ukryte dla prawdy, a potem nie ma pracy nad sobą. Trzeba się temu uważnie
przyjrzeć. Uważać na swoja postawę.
Sprawdzić w ilu % mówię prawdę.
- Praca nad sobą, budowanie siebie, rzeźbienie siebie, zmiana – to piękna twórczość,
magia tworzenia. Widzieć, czuć jak przychodzą siły i pokazują, że jest koniec drogi.
Kiedy popełniamy błędy w stosunku do siebie żyjąc w samooszustwie, to popełniamy
też błędy w stosunku do innych, bo dostrzegamy ich niepoprawnie, albo spychamy
problem, żeby był spokój. Przecież jak chcesz walczyć ze wszystkim to musisz o
wszystkim wiedzieć i wszystko po Bożemu załatwić. To jest dobra metoda w fazie
przygotowywania się, gdy nie jesteśmy mocni, spotykamy się i tu się budujemy,
potem zmieniamy się.
Jeśli jest pełne zaufanie do Góry, wtedy nie ma słabości, które w nas są, te
niedoskonałości, brak mocy nie ma żadnego znaczenia. Nie wstydzić się tego, co jest
w nas złe, bo za każdym razem idzie się do przodu i czuje się to prowadzenie.
Musicie o to prowadzenie zabiegać, żeby było aktywne i oczywiste – albo człowiek,
albo Bóg. Jak żyjecie relacjami z drugim człowiekiem i jego obecnością, Boga nie
dojrzycie, bo to ciągle praca z umysłem i przekonywanie się, że w drugim człowieku
jest Bóg. To wszystko takie proste – to czemu nie widać tych efektów?
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Przecież Wy macie się podnosić. Nie żyć drugim człowiekiem, nie przejmować
się, nie mówić bez potrzeby. Jakiekolwiek napięcie w świecie energetycznym
odcina od Ducha. Na razie tym największym napięciem są relacje z ludźmi i ich
obecność, wtedy nie czujemy Boga, bo o nim nie myślimy. Jak z tym wszystkim sobie
poradzicie, bo idąc ulicą tylko obserwujecie, wszystko jest fajne, kochanie podąża ku
miłości, to są inne stany, ale porównując je z poziomem fizycznym można dojść do
wniosku, że tam jest chłód, niepoprawność – Nie , jest po prostu inaczej.
Na poziomie Ducha Całości, kiedy On się budzi, relacja z drugim człowiekiem
jest zaskakująca. Nie ma znaczenia co robi (jeśli jest pozytywny). Zaczyna się czuć
to, co Jezus nazywał „Jestem”. Ważna jest tylko obecność drugiego człowieka – że
jest, byle tylko był poprawny, bo dwoje ludzi takich samych w pełni to odczuwa. On
jest, nie ma napięcia, coś co w świecie energetycznym jest… powiedzielibyśmy
nieprzyzwoite, bo tam nie ma energii, nie ma wspólnych myśli – a po co to komu?
Ten ktoś po prostu tu jest. To jest fantastyczne, zupełnie inaczej się to odbiera. My
tez siedzimy, skończymy gadać i dalej siedzimy tu. To jest bycie. Trzeba to odnaleźć
w sobie i powoli budząc się to zaczyna istnieć, tworzą się relacje, ale nagle te
związki, które były między tymi elementami co są, mogą być krzywo widziane i my
możemy się krzywo widzieć w tych relacjach, zaczyna się iluzja, taki narzucony wzór.
Dlatego odczuć to „Jestem”, utrzymać, posłużyć się obserwacją i naprawdę to
wszystko zaczyna inaczej wyglądać. Wtedy nie trzeba komuś tłumaczyć, że popełnił
błąd, jak nie chce. Jak ktoś nie pyta niczego się nie tłumaczy. Popatrz na życie
tego co poucza, tu rodzi się głód autorytetu, mocy i to jest przekleństwo na tej
drodze, może zatrzymać wszystko. Nie gada się! Obserwować, być, chyba, że ktoś
dojrzał do ostatniego rzędu w kinie, czy do jakiejś wyprawy w marzenia. Rozmowy
życzliwe, poprawne sa OK. Słuchamy kogoś, kogo uważamy za życzliwego w
stosunku do nas – a gdzie zdrowy rozsądek, gdzie czucie? Zaufać możemy tylko
Bogu. Człowiek jest niedoskonały, ma swoje nawet nie złośliwe, ale trudne chwile.
Drugi człowiek jest, ale słuchać własnego serca. Drugi człowiek może tylko cos
podpowiedzieć, na coś naprowadzić. To co tutaj się dzieje jest orientowane tylko na
to, by stać się Bogiem we własnej przestrzeni. Stańcie się bogami, wtedy staniecie
się cudem dla tych, którzy bogami jeszcze nie potrafią być. Zwracajmy uwagę na
własne niedoskonałości, bo złapiemy się na nie i będzie po nas. My mówimy o
budzeniu się w Duchu, a to inny sposób odbierania świata, znacznie wyższe kryteria.
Uwierzyć w to, że jest się bogiem i, że trzeba nim się stać, obudzić się w tych
parametrach.
Bóg nikogo nie pyta. Wie.
Im jesteśmy czystsi, tym jesteśmy lepsi, pokorniejsi w stosunku do drugiego
człowieka – i to jest tu ważne. Doznania mistyczne zostawmy na następny raz, bo
Góra powiedziała, że to, co jest, jest poprawne i jak się spotkamy następnym razem,
żeby to łapać, to będzie konkretna praca nad sobą, czyli wzrastanie, ustawianie
ścieżek losu i przeznaczenia (z elementami w czarnej kuli). Wszystko to jest widzenie
Ducha, a Duch podpowiada co i jak. Można wyciągnąć czarny element (z kuli) i
wstawić inny, jest zmiana. Niby paradoks, ale skoro to pokazują tzn. to jest
właściwa postawa, życie się zmienia.
Dzisiaj już wiemy i odczuwacie to na własnej skórze, że więzy krwi się nie
liczą, dlatego jesteśmy Świetlaną Rodziną. Odczuć, że tylko pomogło się komuś zejść,
że ktoś schodzi z wielkim dziedzictwem poprzednich wcieleń, wtedy łatwiej załapać
dystans. Ojciec jest tylko jeden, a my jesteśmy jedna brać. Pomagać, opiekować się
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to jest przyzwyczajanie się do tego, by później szło to w kierunku innych osób, ale te
osoby mają własne doświadczenie.
Ludzie sobie potrzebni grupują się: złodzieje ze złodziejami, szewcy z
szewcami itd. a my mamy wiązać się przez serca, bo w Duchu nie ma odległości, tu
nie trzeba na poziomie fizycznym się grupować, ale dopóki się nie jest mocnym, to
czemu nie. Jest to coś wspierającego, wspólne odczuwanie, świetlana rodzina, po
powrocie do domu jest łatwiej, można walczyć o swoje.
Tych, którzy niszczą innych prowadzi zło, a zło dokładnie wie jak uderzyć, bo
zna słabości atakowanego. Odniosą się do nieprzepracowanej moralności itd. Nie
dawać się niszczyć. Pamiętać o tym, że Bóg nami nie rządzi, a nad Boga nie ma
wyższego.
Nie dawać się niszczyć (nie mamy tak dużo czasu), by było nam ku wolności
bliżej, a moc, a nasze wsparcie duchowe po sercu dotłumaczanie pozwoli się wyrwać
(mówi Góra) choć nie mówimy, że nie stoczycie własnych bojów o te wolność (byle
nie jak nasi Ojcowie: „za wolność naszą i waszą”, a po śmierci dzieciom się odbiera w
techniczny, nowocywilizacyjny systemowy sposób).
Modlitwa:
Macie prawo do wyrażania swoich opinii, a tego nie robicie, ale mówimy o
poprawności widzenia czegoś i mówimy o tym, że wyrażanie opinii nie musi być
słowne. Wyrażamy opinie o tym, jak świat powinien wyglądać, swoją wewnętrzną
motywacją. Nie opieramy się na innych, nie oszukujemy innych tylko słowem, chyba,
że jest to kwestia naprowadzenia kogoś szukającego drogi, a nie kto w swoim
wyborze już tkwi. Znowu odniesienie do naszej postawy.
Pokazują: jeden leczy chorego, a przed nim wór pieniędzy, drugi klęczy przed chorym
jakby chciał podziękować za to, że może działać. On chciał, by przez chorego było
więcej światła i tak to poprawnie odczuł, że zniknął jako człowiek, odnalazł się w
Bogu, świat całkowicie o nim zapomniał, został wymazany z rejestru żywych.
Podpowiedź: jeśli ktoś nagle, w wewnętrznym uświęceniu osiągnie całkowicie
swój cel i się obudzi, on zniknie, bo tu nie pasuje.
- Odradza się prawdziwe chrześcijaństwo. Nie bali się niczego, nie wyrzekali się swej
wiary i szli na arenę, choć Bóg by powiedział: wyrzeknij się, bo nie jest ważne co na
czole, ale jakim się jest człowiekiem w sercu. Nie wyrzekali się wiary i szli na arenę,
bo zło było tak silne, że pętało im umysł. Chrześcijaństwo ma tyle imion ile
wyznawców, czyli tych którzy chcą być bogami. Chrześcijaństwo to światło, jest
pejzażem Nowego.
Pejzaż ma to do siebie, że się go obserwuje, nie wchodzi w relacje z elementami.
My nastawieni jesteśmy na branie, a trzeba zacząć bezinteresownie dawać.
Po to zostaliśmy stworzeni, by siać Ład Boży, gdy to odczujemy i zechcemy,
gdy stanie się to naszą naturą, wtedy światło przez nas popłynie i wtedy odkryjemy,
że dawanie jest cudem, jest naszym celem.
Stań się Światłem, stań się jako Jezus. Odczuj to i ono pokaże co zrobić, żeby
było dobrze. Niech promieniuje z was i pokazuje jak wprowadzać Ład Boży, by było
wszystkim lepiej.
Światło podpowie wam jak rozwiązać życiowe problemy, jakie kroki podjąć.
- Dopóki mamy nogi, będziemy się potykać, Duch nie ma nóg
- Widząc innych ludzi mamy być totalnie wyłączeni od energii płynących od nich.
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Możemy tylko obserwować, znika napięcie energetyczne (każdy niesie swój krzyż,
nie bierzemy tego krzyża na siebie, to jego krzyż)
- Posługujcie się Światłem, wybielajcie ten świat, niech stanie się on
krystalicznie czysty”
- Wszystko czego nas uczą, to być Światłem, dojść do poziomu w którym obudzimy
własnego Ducha, a On jest Światłem, bo jest czysty. Tak zrobił Jezus.
- Obraz, pejzaż, obserwacja – to język duchowy.
- Nie dać się złapać w pułapke cudzej wizji.
- Stańcie się wolni od własnych przyzwyczajeń, bo to, co wynika z naszej postawy to
ciągle tą postawą jest. Każde przyzwyczajenie to nic łącząca nas z drugim
człowiekiem, z jego snem, jego wyobrażeniem o nas. Jest energetyczne, więc
ściąga w dół.
- Nie gubić w innych własnej drogi.
- Żeby rozświetlić ten świat, najpierw trzeba rozświetlić siebie, bo wtedy dopiero
poprawnie widzimy, bo zrywamy więzi z innymi, ich snami, życiem.
- Działanie Jezusa- On był Światłem, dotykał, Światło wchodziło i zmieniało to po
swojemu, wykorzystując od razu całą jego energetyczną czy duchową moc.
----- koniec ---- Nadchodzi okres świąteczny – tworzenia i bycia. Nastaje czas naszej pracy.
- Ciało to nie my, my tylko w nim jesteśmy. Jak uzdrawiamy siebie, to nie
uzdrawiamy ciała. Trzeba o nie zadbać, jest to oddzielna, samoświadoma część nas.
Patrz Warsztaty Rusinowice str 724 (całość)
Regeneracja fizjologiczna, to rozświetlanie jądra komórki, biomechaniczna – to
ćwiczenia.
- Przyszedł czas na porządki (poustawianie wszystkiego w rodzinach) nadchodzi
okres świąteczny, tworzenia i bycia.
- Sprężystość – patrz str 731.
- Żywność modyfikowana- nie zmienimy tego, to poziom fizyczny.
- Zadanie Zbyszka: to ludzi odblokować i umożliwić im widzenie, słyszenie i
wiedzenie, a oni już będą ściągać informacje w poszczególnych działach (z tego co
kogo interesuje)
- Góra – wszystko to, co jest, to jest Bóg, czy Bóg Twórca, czy Bóg Stwórca to Siły
Wyższe, my tylko sprawdzamy z jakiego poziomu idzie info. Można to sprawdzić na
skali głębi lub na poziomach Ziemi, a jako istota nie ma znaczenia.
- Ludzie w sobie, w doświadczeniu się różnią i teraz uruchamiając moc odnosimy się
do czegoś, co najmocniej nas kiedyś budowało. To co jednego wzmacnia, dla
innego nie musi być dobre. To wynika z tego, cośmy przeżyli, a o tym nie
pamiętamy, to zostało w nas zapisane (doświadczenia innych wcieleń) dlatego
nigdy nie możemy ujednolicać wszystkiego.
- Każdy drga we własnym rytmie.
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WARSZAWA:
„Praca nad sobą dzieli się na dwa etapy:
pierwszy – to przygotowanie się do pracy właściwej czyli obrabianie wszystkiego w
sobie, czyli ustawianie tego, co i tak w człowieku jest (co i tak poprawnie we mnie
funkcjonowało, nagle coraz wyraźniej zaczynam wykorzystywać i poprawiłem się z
10% na 30% i czuję zmiany – to czemu Pan mówi, że nie ma pracy nad sobą?
Bo na razie to było tylko i wyłącznie poprawianie tego, co było. To też praca nad
sobą, ale wartości nowe daje praca dopiero od 50% w górę czyli kiedy mówimy
komuś, że nie ma włożonej pracy, to tylko przypominamy, że na razie to zaczyna
poprawnie funkcjonować tak, jak powinien to robić od dziecka (tylko się pogubił). Nie
ma dodatkowej pracy. Jak nie będzie, to modlić się tylko, żeby nie było minusa w
tym życiu, bo inaczej wróci i to w gorsze miejsce niż był. Jak nie nadbuduje nowej
wartości, urodzi się w tym samym wymiarze. Jak doda, wykona pracę nad sobą,
dopiero ma szansę na wyjście, ale trzeba sprawdzić jakie to będą wartości do
przekroczenia na wyższy poziom.
Jak dotychczas tylko parę takich samych osób dodało nową wartość, ale to
jest ich wybór. Niektórzy już te swoje mają tak niezłe, że po ustawieniu wszystko
dobrze leci, ale u wielu osób jest przygotówka, instrukcja, bo ciągle egoizm, ciągle
wyrachowanie. To kraina dokonywania wyborów. Mówiąc o tym, mówimy jak
naprawdę rzeczywistość wygląda. Musimy mówić prawdę, żeby się stąd wydostać.
UFO – wszędzie robią to samo, zaniżają poziom wibracji fal mózgowych i blokują
całkowite wejście w świadomość. W ten sposób zamulają, ogłupiają człowieka.
Często wychodzą nam „WEJŚCIA” w badaniach. Ludzie się gubią, opętanie a wejście
oznacza to, że to robią ludzie żywi tu i teraz, a nie ze statków.
Wśród nas znajduje się trzecia forma życia, która nazywamy transformersami.
Wyposażeni są w aktywne kody, jednoczące ich z przestrzenią, przez co są pośród
was obecni częściowo, całkowicie lub „sokowo” (od zapachu krwi. Która nazywają
ludzkim sokiem), Dzięki którym poruszają się wśród nas niezauważalni,
wykorzystując was jako żywe marionetki. Wielu z nich potrafi przejąc energetyczna
kontrolę nad człowiekiem na wzór cielesnego opętania. Wytwarzany przez nich twór,
będący zmodulowaną energetyczna kopia ich istoty (jakby ich dusza, wytwarzaja to
technologicznie) wchodzi w obszar pola elektromagnetycznego głowy i wnika stąd w
struktury energetyczne ludzkiej istoty, wpływając zręcznie w ludzkie myśli ( a ci co
mówią, że UFO ich męczy, maja wszyscy bóle głowy). Tak opanowanych i podległych
im ludzi nazywamy zatrzaskami, gdyż podczas podłączania przylepy z człowiekiem
słychać fizycznie trzask podobny do łamania zapałki lub rozrywania suchego liścia.
Transformers to technika, przebranie, nowoczesna technologia z przyszłości, z której
korzysta wiele cywilizacji. Jedne sterują ładem na Planecie tworząc część
systemowych sił, inne zadowala sterowanie człowiekiem tzw. „życie po kablu” czyli
przez to „coś” jego życie lub korzystanie z ludzkich soków jak krew, część kwasów
żołądkowych, płyny wytwarzane w rdzeniu kręgowym czy nawet w gałce ocznej,
które małymi ilościami są tak poodparowywane przez ludzkie ciało, trafiając potem
do potrzebujących ich a starych obcych (młodzi jakby tego nie potrzebowali, innymi
słowy nie panują nad jakimiś procesami w przypadku swoich starych osobników, ale
to nie mógłby być człowiek starzejący się tylko jakby sztucznie utrzymywany, czemu
nie korzystają, mając taka technologię z substancji zastępczych, pierwiastki duchowe,
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energetyczne, które są w nas z tymi cząstkami idą tam. Jak wiemy. Komórka ma
swoją duszę, tak jak organ i ciało i to jest potrzebne). To oni są przyczyną 20%
chorób na tej Planecie i to oni, choć prowadzeni przez ciemność, zaplanowali
genetyczną i społeczna zmianę rodzaju ludzkiego. Zmiany, które maja doprowadzić
do ogólnego chaosu i całkowitego zniewolenia rodzaju ludzkiego przez System. Część
odczytywanych przez was podłączeń czy opętań dotyczy właśnie wejść przez
transformersów. By ułatwić sobie pracę, umieszczają w ciele ludzkim szereg
urządzeń, które sterują pracą mózgu i częścią organów, jak i odprowadzają
odparowywane soki w przestrzeń. Dotychczas tylko częściowo udawało się wam
dezaktywować ich pracę, ale już wkrótce dwoje ludzi z waszych szeregów będzie
potrafiło likwidować skutki tej inwazji całkowicie. Informacje na temat
transformersów, UFO i degradacji będą wam udostępniane etapami, stosownie do
siły biologicznej waszego DNA (jest ukryte życie w DNA. To co robił Jezus, to
uruchamiał Ogień Życia, a całe DNA znajduje się w przestrzeni, jak wchodzisz w
Nicość na poziomie Ducha masz dostęp do Całości) jedynego autonomicznego
centrum oporu dezaktywacji obecności transformersów czy pozostawionych przez
nich urządzeń. Biologiczne DNA wyposażone jest w funkcję dematerializacji
wszystkiego co nie jest wpisane w program fizycznej rekonstrukcji, a ponieważ jest
ono w was indukowane w wartościach podstawowych parametrów pierwotnego
człowieka już wkrótce będziecie mogli zetrzeć się z działaniem transformersów,
penetrującej was nanotechnologii jak i unieszkodliwiać promieniowanie
wygłuszających wasze funkcjonowanie nadajników, które są wszędzie rozstawione w
celu utrzymywania zaniżonego dla wewnętrznego i zewnętrznego, biologicznego
rejestru na tej Planecie”
„SANTORINIUM to środek jaki podaje się ludziom, by na poziomie fizycznym
(ale w płaszczu energetycznym) tak upośledzić funkcjonowanie mózgu, by
nieprawidłowo zachodziło szereg procesów psychicznych, zwłaszcza z grupy
wewnątrz objawieniowych –przez co człowiek ma stale zablokowane wewnętrzne
kanały informacyjne (trzon duchowy itd.) którymi sa przekazywane dane. Słowo,
obraz, czucie istnieje między wszystkimi częściami ludzkiej istoty. Gdy mówimy
wszystkimi, mamy na myśli wszystkie znane wam struktury podstawowe od DNA i
komórki począwszy, a na Duchu i Bogu skończywszy. Pierwotnie wewnętrzne kanały
informacyjne, zgrupowane w tzw. trzonie duchowym pozwalały człowiekowi odnaleźć
się w wielu wymiarach Rzeczywistości i przyjmować postawę zgodną z dyrektywa
najbardziej aktywnej cząstki w człowieku. Gdy był nią Duch, człowiek kroczył zgodnie
z podpowiedzią głosu wewnętrznego, gdy dominowała Dusza, prowadziło ją
przeczucie, bądź sztywne normy praw ludzkiej społeczności, a gdy przewodziła
fizyczność, człowiekiem takim rządził instynkt przetrwania i dominacji. Należy tu
dodać, że poziom fizyczny nie odnosi się do poziomu człowieka
prymitywnego, ledwie kształtującego swoje miejsce na tej Ziemi, ale
dotyczy ludzkiej postawy wobec świata i bliźnich, która z inteligencją nie
ma nic wspólnego, nią bowiem posługują się wszystkie człony istoty
ludzkiej, a jest ona niczym innym tylko biegłością w kodowaniu informacji
i jej umiejętnym wykorzystaniu. Pierwotnie inteligencja działała w tle i była
narzędziem modyfikującym dane w trzonie duchowym. Gdy ludzkie pasma duchowe i
Boskie zostały odcięte lub zawężone, dominację nad istota ludzka przejął umysł,
który potrafi korzystać wyłącznie z tzw. informacji martwych czyli dostarczonych do
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mózgu w formie nauki. Zanikł w ten sposób duchowy dar jasnowidzenia i człowiek
został wydany na łup tego świata. Głuchy, ślepy, mało czujący i wiedzący,
gloryfikowany w moralności i ignorancji zamknął swe pojmowanie wokół ludzkich
spraw i skutecznie przestał dostrzegać to, co jest życiem w świecie energetycznym.
By móc odwrócić tu proces, musiałyby podjąć wysiłek walki o siebie, na co w tej
chwili go nie stać. Hołubi więc System i bawi się nawet wtedy, gdy sąsiad umiera z
głodu lub gdy innego się morduje. Tak antyludzka postawa doprowadza do
degradacji, przez co istota ludzka wydana jest na żer istot i sił, które rządzą się
innymi prawami.
Santorinium to także metoda, która doprowadza do wytwarzania przez mózg
wyżej wymienionych substancji. Wystarczy dostarczyć do organizmu pewne
substancje pochodzenia zwierzęcego lub trucizny roślinne i poddać mu z
napromieniowaną np. wibracją powstałą podczas sytuacji stresowej, a wydzielone
santorinium metodą fizyczną, nie chemiczną, dzieląc człowieka na istotę fizyczną i
duchową zamyka całokształt życia na najwyższym poziomie (ludzie instynktownie to
czują; to nafaszerowane sterydami mięso - to ukryte zło, a my to jemy).
Przepromieniowywanie jedzenia i wibrowanie w kanale Bratnim
skutecznie niszczy santorinium, pozwalając istocie ludzkiej mieć otwarte trzecie
oko i posługiwać się względnie swobodnie własnym polem biologicznym czy
energetycznym. Jest to jednak dopiero pierwszy, poważny krok ku wolności.
Drugim jest zapanowanie nad ciałem fizycznym (i tego właśnie nas uczą) co bez
udziału Ducha, otwartego kanału Niebiańskiego (19,33) jest niemożliwe. Trzeci krok
ku wolności zwany Drogą Krzyżową, może wykonać ten, co zasiadł na tronie w
Mieście Zwycięstwa – czyli czysty Ludzki Duch przejawiony w materii. Jest to jednak
zadanie ponad siły tego świata i by tak się stało, zstąpili Bogowie, którzy zmienia cały
energetyczny obraz ziemi, tak po stronie fizycznej jak i energetycznej. A i nawet Oni
maja swoje ograniczenia, dlatego zeszli wespół i wespół odejdą po dokonaniu tego
co zamierzyli.
Gdyby uznać, że santorinium stanowi 30% -we zwężenie ludzkiej świadomości,
kod karmiczny 40%-we, to przy przymknięciu tylko 5% potencjału ludzkiego, DNA
należałoby przypisać wartość kolejnych 30%. W ten sposób na konto obcych
przypada 90% działań blokujących istotę ludzką z poziomu fizyczności i 10% z
poziomu pól energetycznych, podczas gdy w przypadku agresji istot sił
niematerialnych, zwanych przez was ciemnością, proporcje są odwrócone (czyli 90%
atak energetyczny, a 10% poziom fizyczny, albo z poziomu energetycznego co na
poziomie fizycznym uruchamiają – no i jesteśmy w kropce)”.
MÓZG jest organem, który jest jakby stacją, w której są programowane
pasma energetyczne i takie cząstki, których my nie widzimy, a które są stricte
cząstkami materialnymi. Są twardsze od najtwardszej stali i cały czas nas wykrywają.
Wyglądają jak malutkie kuleczki, ale są bardzo rzadkie. Może je jednak mózg tworzyć
tylko w specyficznych układach. Jeśli u jakiegoś człowieka takie cos powstanie,
potężny tali łańcuch energetyczny, który je wytworzy, człowiek może materializować.
Jak tego jest malutko to i tak może nieźle wpływać na swoją przestrzeń. Tam gdzie
są jakiekolwiek bloki energetyczne, jak pojawiają się te cząstki – one jakby zawiązują
wszystko i torują drogę waszym falom, tak działa ten mechanizm. Zło czy dobro nie
ma tu znaczenia, jest to energetyka. Jak ktoś silnie pracuje, skupia się nad pewnymi
rzeczami, tworzy te cząstki i one są podstawa działania cudów, ale one też, jak je
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osiągniemy doprowadzają do tego, że nieźle panujemy nad przestrzenią, czyli
osiągamy nasze cele.
Przeszłość nie istnieje, przyszłość sama się tworzy, a doświadcza się
istnienia cudu tu i teraz.
Wszystko działa i Ty wiesz, czujesz, kiedy będziesz musiał reagować, wiesz jakie
obciążenie przyjdzie jutro, wszystko samo się toczy, człowiek tylko czuje.
PUSTA PRZESTRZEŃ jest zwarta w człowieku i stanowi jego drogę do Nieba. Gdy
wszystko co doświadczone (więc kończy się stan napięcia) zostaje oddane, człowiek
jest w stanie stać się nikim i niczym i przez to zjednoczy się z całością. Dopóki jest
choć jedna cząstka energetyczna, jedna scena przeszłości wiąże go i jego
świadomość ze światem, dotąd nie będzie on w stanie odczuć tego, co poza tym
wszystkim w Pustce istnieje (my tu opisujemy stan na co dzień), co jest spełnianiem
się, jest totalnym zapisem i choć wtedy możesz i chcesz jeść i tort i to ty sam
decydujesz. Nie ma w Tobie przymusu, nie ma w Tobie napięcia, jest totalna wolność
(nic do robienia, nowy hart, nowy człowiek z którym mogę czegoś doświadczyć,
idealnie wiem co i jak ma wyglądać). Pusta przestrzeń, aby się odzwierciedliła w
Całości tu i teraz, wszystko musi być odrzucone (bo nic Cię nie wykorzysta, nie
będzie tobą prowadzić, żaden człowiek nie ma na ciebie wpływu), by rozpostarte
skrzydła Ducha ujrzały w locie jeden punkt skupienia, który jest wszystkim (jak
wszystkiego doświadczyłeś i nic nie potrzebujesz – co zostaje? TY) Skoro odnajdziesz
tylko siebie, zaczniesz czuć, że poza Tobą istnieje PozaPozostałość, PozaPrzestrzeń,
PozaRzeczywistość i wtedy bez problemu możesz wchodzić w co chcesz, zachowując
siebie, nie wyprzedając siebie, a na poziomie Duszy nie tracąc godności. Tylko on,
ten punkt skupienia na znaczenie, nic więcej, bo ten, kto do niego dotrze, ten zejdzie
na najniższy poziom budowy Całości, gdzie wszystko zawarło się w sobie i siebie
stanowi (na poziomie duchowym jest to Biały Kryształ, na naszym poziomie jesteś Ty
i Pozostałość i jest cud, którego nie można ruszyć). Możesz tworzyć więc wszystko co
dla ciebie istotne, także samego siebie, a odnajdziesz dom, za którego oknami jest
Pozostałość, zyskując w ten sposób możliwość jej dowolnego kształtowania. Ale
pamiętajcie, że siebie można odrzucić na końcu w tym (czy wejść w punkt
skupienia), tylko wtedy gdy wszystkie pragnienia zgasły, a nie zgasną dopóki nie
wejdziesz w doświadczenie (czy to doświadczysz na poziomie fizycznym, czy
energetycznym nie ma żadnego znaczenia). Jednak szacunek dla doświadczeń innych
nie pozwoli ci ustawiać ich Pozostałości pod siebie, gdyż byłoby to równoznaczne z
wymazaniem ich drogi poznania przez ból i cierpienie. A ten, kto Pozostałość odczuje,
ten pojmie, że wszystko niej zawarte ma sens i trwałość swojego istnienia (to z
poziomu umysłu nie jest do osiągnięcia, to jest stan duchowy, który może trwać tu i
teraz). My tylko podpowiadamy tym  co będzie waszym udziałem jak istota ludzka
będzie poprawnie funkcjonować tu i teraz.
Pustka jest wszystkim, co ma i czego na najwyższym poziomie potrafi odczuć
ludzki Duch.
Tę definicje mocy ma zawartą i Dusza, nie tylko w doświadczeniu wewnętrznej
drogi, ale i sprawczym poznaniu jutra. Tylko, że poziom duszebny jest nieco inny.
Tak jak na poziomie Ducha jest lęk, na poziomie Duszy strach (i to cię
trzepie), a na poziomie fizycznym to uciekające nogi. Ten bowiem, co porzuci
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przeszłość w wiązaniu energetycznym i otworzy swe oko opatrzności w jutrze, ten
zacznie tworzyć nowa wartość całą mocą swej energetycznej istoty. Gdy punkt
skupienia świadomości w Całości zostanie zawarty w przyszłości, w jutrze, w
marzeniu, moc tam właśnie się obudzi tworząc to, co człowiek na ekranie twórczego
myślenia wyświetla. Lecz wystarczy choć na chwile zejść w przeszłość, choć na
chwilę umieścić punkt skupienia świadomości (cała uwaga ze wszystkim, z odbiorem,
z posyłaniem) w przeszłości, a więc całe swoje życie na powrót tam umieścić, albo
oglądać i otwierać czyli podeszłej sytuacji, a to ona (ta odeszła sytuacja) nie
człowiek, zagra pierwsze skrzypce. Trenujcie siebie tak, jakbyście musieli nie tylko
myśli i marzenia przenieść do świata przyszłości, ale i samych siebie, cała swoją
fizyczność, jakbyście dosłownie zostali wymazani z kart przeszłości, a będąc
wewnętrznie nieobecnymi tu i teraz obserwowali tylko to, jak wasze ciało w dniu
jutrzejszym buduje to, co jest waszym marzeniem. Pozwoli to wam raz na zawsze
odciąć się od niebezpiecznych energii z przeszłości i zapanować nad energiami w
przestrzeni tu i teraz, bowiem zewnętrzną obecność będą kształtować parametry
jutra wynoszące waszą moc na wyżyny swej doskonałości. W ten sposób zabijacie
też - jak się odcinacie od tego – ciało mizogeniczne. Nawet jak ktoś ma większą moc,
was nie ma w przeszłości, nie może nic zrobić, bo tu i teraz dla niego wasze nie
istnieje (bo dla niego istnieje tylko przyszłość, żeby cię załatwić, żebyś robiła to, co
ten ktoś chce, a ty masz już swoje jutro i nie ma wejścia w ciebie, jak by było
wejście energetyczne to byś się trząsł). Pamiętajcie, że na przeszłość nie macie już
wpływu, bo ona się w Całości zapisała (można odtwarzać i się męczyć - tylko po co?).
Tu i teraz o zapis walczycie, ale jutro jest otwartą księgą, która zapisze ten, kto
przeniósł do niej punkt skupienia całego siebie. Dostrzeżcie tę prawidłowość w pracy
waszego fizycznego mózgu, która niewiele ma wspólnego z twórczością i potęgą, gdy
żyje czymś, co jest martwe, choćby to było czasem w radości (wspomnienia trudnych
sytuacji rodzinnych – nie byliśmy wtedy twórczy). Człowiek zamknięty w analizie
przeszłości, mający punkt skupienia życia umieszczony we wczoraj, korzysta zaledwie
z trzech z 9% swego twórczego potencjału, jaki w pracy mózgu zostaje wyrażony ta
samą wartością. Żyjąc marzeniami człowiek uruchamia swój potencjał w 30%-40% a
przeniósłszy jeszcze jeden punkt skupienia uwagi – a wiec całego siebie do
przyszłości czyli życia, uruchamia do 100% aktywności mózgu. I choć pozornie nie
zatraca go w analizie tysiąca rzeczy, choć nie traci czasu na naukowe i
egzystencjalne rozważania, to właśnie dopiero tam, w lotności myśli wpływa na
Całość, całą swoja mocą i to uruchamiając znacznie korzystniejsze dla siebie ścieżki
losu. Gdy uda wam się ta sztuka, gdy wypraktykujecie jak prosto i bez obciążeń
tworzyć nowe wartości, będziecie mogli spijać nektar swoich twórczości tu i teraz,
niemal się w tym zatracając, przy zostawionym punkcie skupienia w przyszłości. Tu i
teraz będzie epilogiem, przyszłość narracją, tu i teraz doświadczycie tego, co Duch
swoją mocą stworzył dla waszej radości. Nie oszukujcie się jednak twierdząc, że
żyjecie marzeniami, gdy uruchamiacie martwa wyobraźnię życzeń, a nie żywą
twórczość absolutnie pewnego siebie Ducha (wchodzimy tam w poziomie duchowym
zachowując w sobie wysoka wibrację i wtedy obraz ukazuje się tylko taki, jak coś
może się zdarzyć, nie można ujrzeć tego, co się zdarzyć nie może. Wielu z was
twierdzi, jest o tym przekonanym, że żyje przyszłością na dodatek podaje, że ma
marzenia, niestety człowiek skoncentrowany na przeszłości nie uruchamia mocy w
marzeniach, a jedynie fantazjuje zapraszając do tańca własny ból niemocy. Taki
człowiek prędko się przekonuje, że niepotrzebnie traci czas na wypatrywanie cudów i,
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że lepsze wyniki daje już ciężka praca i podkręcanie fizycznej logiki i umysłowej
inteligencji. Dopiero całkowita emigracja w przyszłość uwalnia od kajdan fizycznych
ograniczeń pozwalając ewoluować Duchowi w obszarze poznania i mocy. Musi to
jednak być krok ostateczny (wszędzie mówią całkowitość, ostateczność, a nie iluzja,
że tak się stało). Gdy moc i życie człowieka są rozczłonkowane, może dojść do
zapaści, do starcia się z sobą kilku wariantów, z których każdy pochłonie część
ludzkiej mocy wiążąc sobą pewne obszary psychiki przez co rozdarty w sobie
człowiek czujący przecież duszą możliwość kroczenia różnymi ścieżkami zatraca się z
braku energetycznej równowagi pozwoli na to, by szarpały nim na przemian różne
rozwiązania dotyczące jego osoby i związków ze światem., jednego dnia będzie
podążał ścieżką jedności z kimś, drugiego dnia będzie kształtował nowy wzór, w
stary nie wierząc, a trzeciego odrzuci oba rozwiązania wchodząc w czarny krąg
rozpaczy.
Ostrzegamy więc, by fantazjowaniem nie tworzyć ścieżek, bo wejdziecie nie
tylko w iluzję, ale i popadniecie w energetyczny obłęd pozwalając emocjom i myślom
przejąć nad wami kontrolę. Punkt skupienia uwagi całości waszej istoty, przeniesienie
całości decyduje o sukcesie, a nie chwilowa gra pozorów, która swą niedoskonałością
może was pokonać. Wzorem Pustej Przestrzeni zniknijcie z radarów przeszłości,
zakotwiczcie się w Duchu Św. w świętej kreacji jutra, a odnajdziecie to, na czym
naprawdę wam zależy choć, zdając się na wolę Ducha i jego podpowiedź, czasem
będzie to coś, czego w ogóle nie braliście pod uwagę. A gdy tu i teraz poczujecie
radość z doświadczenia, będziecie mogli znać przeszłość i przyszłość w uśmiechu
człowieka spokojnie czytającego księgę o samym sobie. Tak uczynił Jezus i wielu Mu
podobnych i żaden źle na tym nie wyszedł (wiemy już – punkt skupienia uwagi,
punkt skupienia mocy, punkt skupienia życia to jest punkt skupienia całości istoty
ludzkiej i teraz decydujcie – tu i teraz, w przeszłości, przeszłość znacie, skupcie tam
uwagę, powtórka z rozrywki, skupcie tu i teraz – mało czasu na zmiany, przerzucicie
do przyszłości – wszystko się kształtuje.
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Warsztaty 31.03/01.04.2012 RUSINOWICE
- Nie ma dostępu do wiedzy, która została ukryta, więc sami to ściągamy (Zbyszek i
Przemek). Są już pierwsi wśród nas, którzy nieźle sobie z tym radzą. Niedługo
będziemy tworzyć wspólną księgę i będzie dostęp do naprawdę ciekawych informacji.
Zaczną się instrukcje na temat uprawy roślin, hodowli zwierząt. Najpierw musimy
zamknąć Moc. Moc już się objawiła, ale teraz trzeba się nauczyć tego jak Jezus, On
podporządkował sobie Moc, bo, wiadomo, że nawet Bóg-Twórca z Mocy wynika. Jest
pierwiastek męski i pierwiastek żeński, a Bóg powstał z Kobiety. Jezus
podporządkował sobie Moc. Teraz jest zamykanie takich różnych rzeczy, potrzeba na
to trochę czasu.
- Dusza, kiedy umiera, ocenia się, widzi to wszystko, co źle zrobiła, jest taki wstyd
przed obliczem Ojca, że Dusza sama na następne wcielenia nakłada sobie blokady,
by tego więcej nie robić. Planuje to życie wiedząc, że zostanie wszystko wymazane i
na wszelki wypadek jest tak uczciwa w tym stanie, stosuje drugi, trzeci i czwarty
poziom zabezpieczeń. Później jak coś tu nie idzie, to uderza własny poziom
zabezpieczeń tym życiu, żeby tylko „to” się nie stało. Dusza woli powtarzać lekcje i
cierpieć tu za życia niż odkręcać to po drugiej stronie, bo to bezmiar czasowy.
- To, co się dzieje, nie idzie od Boga tylko od nas, a Duch Ludzki jest najpotężniejszą
istotą, musi zaliczyć Stwórcę, Boga-Twórcę i kiedyś łączy się z Całością.
Kto się budzi w Duchu i powoli odczuwa Duszę, jest zupełnie inne odczucie
człowieka, jego dotyk, spojrzenie, ma inne znaczenie, obecność i Całość. Dusza
zajmuje się tylko istnieniem w różnych związkach i tylko tymi relacjami się zajmuje i
tymi związkami w przestrzeni. Totalna głupota, ale każdy z nas musiał to pozaliczać.
Sami sobie szkodzimy, chociaż wyraźnie są sygnały i słowa naprowadzające na to,
jak się zachować. Ten, kto się w Duchu budzi - łapie, że mówienie o prawdzie nie
jest atakiem energetycznym.
- Dostaliśmy skalę testową. Wszystko na temat Mocy zostało powiedziane.
Informacje przyszły. Teraz idą informacje, które mówią o tym, jak w życiu osiągnąć
cele. W życiu osiągamy cele jak umiemy posługiwać się Mocą. Jak wzrastamy (w złu
czy dobru) to jest to, co w scenach musimy przerobić czyli najsilniejsza technika
pomocnicza i wykorzystać tę moc do osiągania celów w życiu.
- Należy mówić prawdę, ale czasem trzeba coś nie dopowiedzieć by komuś nie
sprawić przykrości.
- To co teraz się dzieje, to masowe niewolnictwo. Nie widzimy tego, bo jesteśmy
tym od dziecka.
- Wiele skal jest niewyraźnych (nowe też) - bo to ma być w głowie.
- Osoby, przez które przechodzi ciemność (czarny kryształ), które są kanałem
przejściowym dla ciemności nie mogą przyjeżdżać na warsztaty dopóki tego z siebie
nie zmyją, a to wymaga pracy. Jak można obudzić się w Bogu - jeśli się drugiego
człowieka nie kocha.
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- Obojętnie jaka jest wojna, zawsze chodzi o Duszę. Ludzie zwracają uwagę na ciało,
bo ktoś został wyeliminowany - to ciało zostało wyeliminowane. Tak naprawdę
chodzi o zapis wszystkiego na poziomie energetycznym. Czy cierpisz na wojnie, czy
kibic pałą przyłoży to jest jedno i to samo  nienawiść.
- Logika – patrz Katowice 22 stycznia 2012 str. 710 (całość)
- Logika to instynkt przetrwania - uzupełnienie do „logiki”
- Zło jest „dziadostwem”, które w jednym i drugim prawie pochłania i niszczy
wzrastających. Problem w tym, że zło opanowało 60 % przestrzeni np. u
Diabla i to zaczyna decydować o tym jak wygląda PTP, a tam było czysto i tak samo
ładnie. Te siły decydują o tym jak wygląda Bóg po drugiej stronie. Dlatego jest armia
ciemności, która bezwzględnie niszczy jednych i drugich. Zło jest tu i tu, tylko u nas
jest w 20 %. Piekło, jak się tam trafi, skąd nikt nie wychodzi, tam trafi zło z obu
światów.
- Idea jest w Bogu, Prawo jest już na poziomie Ducha i jest ponad poziomem
dokonywania wyborów, to jest stan ponad dobrem. Dobro nie istnieje, to jest tylko
właściwe dokonywanie wyborów. Na poziomie Ducha nie dokonujemy wyborów, ty
sam jesteś wyborem, decyzja – koniec, nie ma wyborów, czuje się, co jest właściwe.
Jak zaczniemy właściwie posługiwać się Mocą, także pod kątem przyszłości, to
zaczynamy powoli czuć jak funkcjonuje Duch, czuje się co jest właściwe.
- Sceny, stany trzeba zostawić i nauczyć się być, potem istnieć. Być bez związku z
przestrzenią, bez związku z ludźmi, a później istnieć, jesteś już tą swoją poprawną
cząstką i od środka obserwujesz co cię z kimś łączy i możesz to zmieniać.
Jesteś, tu musimy być w tym jesteś jako Duch, obserwujesz to bez angażowania
energii i sterujesz całością. To jest ogromny krok w osiąganiu celów i bycia we
właściwych relacjach z drugim człowiekiem. Tego się trzeba nauczyć, ale to potrafi
jedynie Duch. Dlatego my musimy się w Duchu obudzić i musimy się nauczyć
korzystać mocą z poziomu Ducha, według jego zasad, według tego jaki on jest. A jak
my jesteśmy trochę Duchowi, trochę Duszebni, to jesteśmy ciągle Duszebni, liczy się
najniższy poziom. Z życia korzysta się na tym poziomie, jaki jest w sobie
wypracowany, bo spada się nie wiedząc o tym i kupę rzeczy musi się znów
odbudować.
- Sprawdzać najniższy poziom albo poziom funkcjonowania egzystencjalnego, by
zobaczyć, że techniki pomocnicze są tylko i wyłącznie po to byśmy energetycznie nie
zwariowali, byśmy się przyzwyczajali do coraz pełniejszych zapisów.
- Jeśli do czegoś dążymy, to wszystko w nas musi być na to kierowane i człowiek jest
przeprogramowywany, trzeba tym żyć i powoli będą go przeprogramowywać. To jest
utwardzenie zapisu i każdy to może, wymaga to czasu, wymaga to zmian, ale trzeba
non stop ten stan utrzymać.
- Duch posługuje się obrazem i stanami, które są w obrazie zapisane, więc wszystko
to, co będziemy widzieć, przyjmujemy bez wahania, bo jak zaczniemy oceniać to
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znaczy, że Dusza próbuje swoje utrzymać, swoje status quo, a Ducha wypchać.
Trzeba tu zaufać Bogu, a Duch jest cząstką Boga, zaufać przekazowi. Pewność nie
istnieje dla Ducha to jest stan dla Duszy, aby wejść w doświadczenie duchowe.
- Budząc się w Duchu przyjmujemy bez zastrzeżeń to, co podpowiada, pozwalamy,
by Duch nas prowadził.
- Punkt skupienia mocy dotyczy posługiwania się Mocą Duchową.
Uzupełnienie do punktów skupienia patrz Rusinowice 4/5 luty 2012 str. 737:
Wszystko zależy od tego, na jakim poziomie przestrzeni życiowej funkcjonujemy, im
wyższy tym większe osiąganie celów.
Sprawdzać, w jakiej przestrzeni są nasze cele, jaki poziom w Ciśnieniu Światłości
utrzymywać w sobie albo od utrzymywania jakiego poziomu zależy panowanie nad
daną przestrzenia życiową. Im wyżej jestem obudzony w Duchu i mocy tym mam
większy wpływ na swoją egzystencjonalną przestrzeń, na ciało egzystencjonalne, a
więc automatycznie panuję nad swoja przestrzenią. Poziom głębi pokazuje jaki
kontakt utrzymuje ze strona energetyczną i duchową życia przy otwartych oczach.
- Skala nr 25
Kiedy opanowana jest I przestrzeń fizyczna to żadna głębia nie istnieje tutaj, to
ciągła walka na poziomie fizycznym.
Przy przestrzeni II już moc światłości jest od 0-2 i pierwszy poziom głębi, jest
pierwsze wejście w świat energetyczny.
W przestrzeni V wszystkie cele w życiu jakie chcemy osiągać osiągamy.
Osiągamy te cele, które przyszliśmy zrealizować. Jak nie dane nam było, to gdy
będziemy chcieli je osiągnąć, to może nam nie wyjść, a poza tym na tym poziomie
czujemy do czego powinniśmy dążyć, a do czego nie.
Umysł analityczny – tu człowiek nie jest wybuchowy.
Umysł praktyczny – tu mamy do czynienia z człowiekiem totalnie spokojnym, jego
relacje między ludźmi nie porwą.
Przy poziomie theta (θ) nie może obudzić się w nas nic energetycznego, to wejście
w Miłosierdzie, drugi człowiek jest przez nas odczuwany jak brat, a wszystko co
przechodzi odbieramy od strony półpełnej szklanki, zawsze widzimy to, co jest dobre,
akcentujemy to i wzmagamy. W człowieku widzimy tylko to, co jest dobre, budzimy
człowieka samą swoją obecnością. Tu mowa cały czas o PWW czyli jacy jesteśmy na
drodze otwartego serca.
- Duch, kiedy się w nas budzi, żyje tylko i wyłącznie marzeniami. Punkt skupienia
uwagi, mocy i życia jest cały czas w przyszłości, a doświadcza się
wszystkiego tu i teraz. Przeszłość dla niego nie istnieje. My musimy się
doskonalić, nie mieć żadnych problemów drugim człowiekiem, człowiekiem więc nie
wchodzimy w relacje z nim, ani o nim nie myślimy. Myślimy o Całości. Na poziomie
Ducha z drugim człowiekiem jest czysta, szlachetna jedność. Dobrą wolą tego kogoś
jest to, że jest ze mną. Jedność musi być jednak odczuwana, a na poziomie Ducha,
to jest potrzebne, na poziomie Duszy te potrzeby ogniskujemy z kimś konkretnym.
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Duch rozumie – potrzeba jedności… i nagle wszyscy ludzie są tacy sami. Duch wie
czym jest potrzeba i nią się kieruje czyli człowiek jako temat znika. Patrzę,
co przynosi mi życie i wtedy Moc duchowa, która mi podlega, zaczyna działać,
wszystko się staje. Jest potrzeba  moc duchowa sprawi, by tak się stało.
- Przy Jaźni Czystej mamy 100 % osiągania wszystkich celów, nad ciałem panuje
totalnie Duch.
Na poziomie człowieka fizycznego sami musimy wszystko robić. Na poziomie Ducha
nie robimy praktycznie nic. Moc duchowa to jest narzędzie, wszystko przygotowuje,
przekazuje obrazem i wszystko to, co nam przekazuje musimy zrobić, włącza się
jasnowiedzenie i wszystko wiemy, nawet czujemy o jaką potrzebę chodzi. Wszystko
to jest korzystne choć może być bolesne. Nie bać się tego co przychodzi,
przyjdzie w całym swoim bogactwie form, na pewno będzie dużo korzystniejsze jak
się w to wejdzie niż to, jak się temu nie poddamy.
Zaakceptujmy te zasady, tę naukę, której udziela nam Duch, te sceny itd. to
przychodzi od naszego Ducha. Nie ma żadnego znaczenia Duch, Ojciec, Pra-Ojciec, to
jest nasza wewnętrzna nauka, a jak już przyjdzie, to róbmy to ( dorośnijmy do tego).
- Wielu by chciało „Bóg przychodzi i wszystko za nas zrobi”. Nie ma takiego
cudownego słowa. Tym cudownym słowem jest tylko jedno - wasze własne imię,
jak je odkryjecie, wszystko jest, a odkrywając je żaden się nie zhańbi, nie poniży do
tego, by drugi człowiek w jakiejkolwiek robocie go zastąpił, nie mówiąc bogu, hańba,
wstyd. Za osiągnięcia czegoś własnymi rękami jest ogromne zadowolenie, euforia.
- Jak umieszczam w przyszłości punkt skupienia uwagi, w przenośni to się
mówi życie marzeniami. Mamy takie trzy obszary :
• pierwszy tu i teraz, to czas dzisiejszy
• drugi – przeszłość, to nie istnieje
• trzeci - przyszłość - roboczo to nazywamy życiem marzeniami, zaczynamy
marzyć, a nie: mieć marzenia, tylko marzyć o tym jak będzie dobre itd.
Z poziomu Ducha można żyć marzeniami tylko wtedy, gdy te marzenia są zapisane,
gdy to naprawdę mieliśmy osiągnąć.
- Przeniesienie życia do przyszłości czyli Punkt Skupienia Życia – patrz Rusinowice 10,
11 marzec str. 765 oraz 737
Wszystko co jest wartościowe jest jutro, a to jutro było też wczoraj, więc
dzisiaj korzystam z efektów tego jutra, bo czas jest iluzyjny, on mnie tylko
przybliża do tego co jest. Jak to się uda człowiekowi robić, władcza się jaźń, a
jaźń jest w Duchu i on cały czas działa. Człowiek funkcjonuje w całym obszarze
przynajmniej w IV przestrzeni życiowej (sprawdzać).
Dzienniczek – tu jest podpowiedź co do zaradności życiowej, co do umiejętności
korzystania właśnie z atrybutów Ducha.
Powinność to jest to, co musisz robić, bo tak czujesz.
Pusta przestrzeń – patrz Rusinowice marzec str. 779 (całość)
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- E. Monahan wykorzystała koncentrację, by się uzdrowić (sparaliżowana, uraz
kręgosłupa). Gdy obniża się częstotliwość fal mózgowych i włącza się Jaźń, ona czyli
Duch zaczyna sterować Duszą i ciałem i Duch potrafi dużo więcej naprawić.
Świadomie będąc tu i teraz, ten regeneracyjny stan można w sobie utrzymać.
Każdy może sprawdzać w ilu % ten regeneracyjny stan świadomie utrzymuje, jak nie
to mamy też modlitwę.
Martwa wyobraźnia życzeń – to: tak chcę, żeby było, tak ma być, ten ma mnie
słuchać itd., a najlepiej Bóg niech zejdzie i to zrobi. Tak być nie może. My mówimy o
stanie w radości, o tym co obserwujemy w obrazie, co się dzieje temu zaufamy i to
akceptujemy.
- Orkipium – dziwny stan duchowego pobudzenia, tu jakby jest wszystko
możliwe czyli jest to duchowy eksperyment, wszystkomożliwość, otwiera się
całokreacja.
Sprawdzać, na jakim poziomie działa owo Orkipium albo na jakim poz. wibracji ty
jesteś. Ono skupia punkt uwagi, mocy i życia w świętym lub całkowitym działaniu
(eksperymenty z przenoszeniem punktu skupienia – Rusinowice 10, 11 marzec str.
765-768). Kiedy całość naszej istoty jest w jutrze, tu fale mózgowe opadają, wibracja
się podnosi, jest panowanie nad całą przestrzenią, wzrasta gwałtownie zakres
osiągania celów, moc też wzrasta. No poz. fizycznym można tu ustalić za pomocą
poz.fal mózgowych.
- Będą aparaty (już pracują nad nimi ludzie), które maja pokazywać czy człowiek
jest uczciwy. Jest uczciwy jak działa w EJ na pewnym poziomie, to jest pewna
częstotliwość fal elektromagnetycznych. To mówi też jakim się jest człowiekiem, jak
jest doskonalszym to jest wyższa wibracja ( a od 9 włącza się dobro i uczciwość).
Aktywność ( fale mózgowe) mózgu – Rusinowice 10, 11.03 str 766.
- Teraz wejdziemy w doświadczenie, w te stany wibracyjne. To pozwoli nam
zrozumieć, że ciało fizyczne oddajemy ciału fizycznemu, Dusza zanika, nie ma jej
kiedy pozwalamy działać Duchowi i objawiamy się w tych pasmach. Nagle, jak u
Jezusa - Dusza przestała istnieć, ona stała się ciałem duchowym, ono przejęło
całkowicie kontrolę, z duszy został umysł jako program, narzędzie, dzięki któremu
świadomość kontrolowała ciało, to musi być umysł, to jest program nadrzędny nad
ciałem fizycznym, tyle tylko, że świadomość go sobie podporządkowała.
- Rytm ciała, rytm umysłu i harmonia duchowa wspólnie rezonują z wibracja
wszechświata. Mówimy o szamanizmie, o otwarciu się w stanach szczególnych na
Całość.
Wibracja – jest wartością stałą… patrz Rusinowice 10,11 marzec 2012 str 768
- Tutaj na skali 25 przy okazji podane są poziomy harmonii.
Nasze działanie – możemy sprawdzić , z jakiego poz. działamy, tu możemy odczytać
jako wartość w harmonii energetycznej i duchowej. Jak my się zestrajamy, rośnie
panowanie nad przestrzenią, budzą się wszystkie człony, wszystkie cele w życiu
osiągamy i jednocześnie jesteśmy stałym kanałem informacyjnym jak i kanałem,
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którym schodzi to, co jest u Góry w naszym prawie, te wartości są odpowiednio
podane.
Tu, gdzie jest harmonia, to wyżej są bloki, które mówią o tym jacy jesteśmy przy
danym poz. harmonii w %. Przełom jest przy 20 %.
- Wszystko o czym mówimy wiąże ( skala) się z pewną podpowiedzią, im doskonalsze
ciało fizyczne, energetyczne, i duchowe tym większy ładunek, większe zrozumienie
Całości na tych poszczególnych poziomach i możliwość zestrojenia we wspólnym
tańcu energetyczno – duchowym. To przekłada, to panowanie czy obudzenie się w
samym sobie, w panowaniu nad ciałem egzystencjonalnym.
Przestrzeń, wszystko co robiliśmy, relacje z ludźmi, to jest nasze ciało. Bóg
widzi to, co nasza istota zrobiła (obrazy malarza, jego twórczość). On patrzy na to,
cośmy w życiu zrobili, myśli, słowa, czyny, które są zapisane i nie tylko w tym życiu,
ale w całości naszej istoty, to jesteśmy my. Ciało egzystencjonalne to jesteśmy my i
tu trzeba zapanować, przynajmniej w tym życiu i dlatego mamy tutaj kilka poziomów.
- Możemy całą istotę na poziomie Duszy i Ducha określić pewnymi wartościami.
Nigdy nie wiemy w ilu % ktoś jest zły, w jakim celu to stosuje. Skale mówią o tym
jak człowiek funkcjonuje. Boimy się często sprawdzać jakie jest oddziaływanie
danego człowieka na nas i jak ten mechanizm funkcjonuje. Mamy skalę Upadku
Synów Bożych, Siania strachu, Kanibalizmu, ale podsumować to można na skali
Czarnego Kryształu (26 a). Tu odczytujemy od razu wartości jakie człowiek ma na
poziomie Duszy czy Istoty swojej całości, czy na poziomie Ducha osiąga. Skala
Czarnego Kryształu określa dokładnie wartość parametrów światła i ciemności. Na
skali 100 % określamy jaka jest wartość parametru.
Czarny Kryształ to aktywne przejście sił ciemności w człowieku. Może powstać
podczas opętania, podłączenia. Jak nie ma opętania i podłączenia tzn., że człowiek z
własnego wyboru chce, by ciemność przez niego działała, a więc ma ukryte intencje,
które sprawiają, że ciemność przez niego przemawia. Jak ciemność przez człowieka
przechodzi tzn., że Duch Ciemności go prowadzi i dzięki temu człowiek wpływa na
innych, oczarowuje ich, podłącza, podporządkowuje sobie. Powodem tego to albo
głód autorytetu czyli wywyższanie się, głód mocy, w tym jest podporządkowywanie
drugiego człowieka, czyli korzyść różnego rodzaju. Nie musi to być.
Tam, gdzie ktoś otwiera oczy, to ciemność stara się najbliższych ludzi opanować i
światło rodzące się w człowieku niszczyć (żona, maż, dzieci). Wykorzystują do tego
moralność, by załatwić tego człowieka.
Czarny Kryształ oznacza, że człowiek może być zły sam z siebie jak i równie dobrze
może być pod wpływem tych sił, niemniej oznacza to, że ciemność cały czas przez
niego działa, nawet jak śpi, jak ma wyłączona świadomość, cały czas ciemność idzie i
niszczy. Nawet 1 % to jest to zło, które aktywnie działa.
Niszczenie też dotyczy idei. Ideę niszczy się uderzając w tego, kto ideę szerzy. Ja
(Zbyszek) jestem kanałem (sami też tego się nauczyliście i zaczęliście robić to samo),
który przekazuje to, co jest w Mieście Orin, a czy przekazuje informację Jezus czy
inne Siły to nie ma znaczenia, bo to są nasi, którzy uczą nas, w jaki sposób obudzić
się w Duchu.

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

79

10 % Czarnego Kryształu mówi o tym, że to komuś odpowiada z własnego
wyboru, to ciemność przez nich przechodząca naprawdę na nich wpływa i słabszych
od razu podporządkowuje , innych urabia i powoli drąży.
- Jezus wycierpiał przez te pogłoski, które o Nim szerzono, że uważa się za Mojżesza,
że wywyższa się nad innych, a On ludziom mył nogi, pokazywał, że jest odwrotnie.
Osoby z Czarnym Kryształem nigdy nie pójdą za Bogiem. Skale (24, 24a) wyglądają
okropnie, bo postacie, które tutaj są nieciekawie wyglądają. Czego się w tym boimy,
tego czym jesteśmy. Zawsze boimy się drugiego człowieka jeśli jesteśmy źli czy
komuś coś zrobiliśmy, bo zakładamy, że to samo potrafi. Jeśli w nas przeważa dobro,
nie boimy się drugiego człowieka, bo wiemy, że to samo jest w nim.
Skala Upadku Synów Bożych (24 a) – każdego sprawdzać według jego duchowej
pozycji.
- Parametr Świętego nic nie znaczy, bo to jest ledwie budzenie się w sobie,
niemniej już podpowiada, że ten zaczyna wiele rzeczy rozumieć i jest już pomocnym
dla słabszych energetycznie braci. Możemy też sprawdzić, jeśli ktoś jest na tym poz.,
jakim jest na poz. Syna Bożego lub Boga. W zależności od tego czy kto był
potężniejszy po tamtej stronie czy mniej potężny, to obowiązują go tu mniej lub
bardziej restrykcyjne formy oceniania. Nie możemy bowiem Syna Bożego po drugiej
stronie, który zszedł tu za przewiny, odczytać na tej skali tak samo jak
wzrastającego, to poziom pokochania i wybaczenia on może mieć taki sam, bo to jest
w nim zapięte, ale on i tak będzie wykorzystywał wyższe swoje wartości przeciwko
drugiemu człowiekowi. Zawsze tu sprawdzamy kim się jest i w tej wartości się
odczytujemy (parametry duszy są inne na skali poziomów duchowych i mocy ducha
całkiem inne – analogia)
- Jak wyjdzie u kogoś Czarny Kryształ trzeba sprawdzić poziom, by poznać
średnio zastosowane techniki (podpięcie pod przestrzenie, programowanie ludzi itd.).
Takie osoby, jeśli pojawią się na warsztatach będą rozbijać (rozwalać) grupy,
niszczyć. Dlatego Zbyszek wykasuje to tzn. ku ochronie tych, którzy chcą wzrastać.
Kto jest zły, jątrzy i niszczy to wszystko. Musi mówić prawdę czyli umożliwić tym,
którzy przychodzą, określenie całości warunków energetycznych, energetycznych
których się znajdują i które są tworzone przez inne osoby. Jeśli się pominie to
zagrożenie, to zostaną schwytani.
- Wszystko to, co robimy, wszystko, by było cudownie, to jest obudzenie Ducha
każdego was, ale wy musicie sami tę pracę włożyć. Jak wchodzi ciemność ze swoimi
kopytami jest źle (trzeba przejść stajnię, by dojść do drzwi, za którymi jest świat
duchowy), a ci faryzeusze zręcznie w tym przeszkadzają (kotwią, podpinają pod
różne przestrzenia itd.). Jak jest Czarny Kryształ zawsze można odczytać , na jakich
słabościach bazują ciemni, chyba, że to sługa szatana, to sam z siebie musi niszczyć
na każdym poziomie.
Ukryte zło – to zło, czyli to czego sam się człowiek w toku swoich wcieleń,
życiowych doświadczeń dorobił, to zwyrodnienie, zaprzeczenie ludzkiej wolności,
ludzkiego szczęścia i radości.
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Ciemność – mówi o zabarwieniu całości
Światło – właściwie dokonuje wyboru
Biel – człowiek ugruntowuje prawdę w sobie. W myśli, słowie i czynie stara się
naśladować Jezusa, nawet wtedy gdy mu się coś nie podoba, bo nie do końca to
rozumie, to czuje, że tak powinno być.
Patrz Rusinowice 10,11 marzec 2012 str. 760
Skala Upadek Synów Bożych ( 24a)
- W moralność ludzie wierzą, bo jest wygodna dla obłudników, co niszczą i
podporządkowują innych.
- Uwalający, jednego może uwalać (niszczyć) bardziej, innego mniej, bo jak ktoś mu
służy i się podporządkował, zawsze jest ochraniany, dba się o niego itd. i w
odpowiednich momentach kopie, żeby nie podskakiwał.
- Skala Czarny Kryształ może być odzwierciedlona na skali Upadku Synów Bożych.
Ta skala mówi o co chodzi z zabijaniem Chrystusa w człowieku,
zabieraniem mu wolności, radości i miłości, tego co jest czyste, duchowe i
prowadzi bezpośrednio do Boga.
- Odczyty parametrów wewnątrz (budynku) i na zewnątrz różniły się (podczas
warsztatów). Na zewnątrz odczyty nieciekawych parametrów były wyższe.
Modlitwa
Po modlitwie.
Wczoraj były dobre odczyty, choć nie powinny mieć miejsca (niektóre). Jak schodziła
wczoraj Piramida, to kazali pewna rzecz przyjąć, widać było jak ten mechanizm
działa.
Na poziomie macierzy przemiana tam idzie i jest związana z powołaniem i
przeznaczeniem. Powołanie jest jedno i jeśli ktoś ma przeznaczenie dopasowane do
powołania, zmiany szły tam w tym kierunku, zapisy. Jeśli ktoś kręci pomaganie
drugiemu człowiekowi, to tu, pod tym kątem jego moc od razu ustawiana, jeśli
powołaniowe zapisy były w macierzy. Jak ktoś miał uzdrawiać, robić to czy tamto,
automatycznie tu są spotęgowane linie i jakby się teraz sprowokowało to kanały
zejściowe, transformacyjne i kanały wejściowe, tam są ścieżki czyszczone. Gładko to
idzie, nie trzeba w napięciu czekać, robisz i to leci, takie ułatwienie.
- Kto stwierdził, że ma Czarny Kryształ, musi nad sobą popracować, to nie bierze się
z niczego, zweryfikować swoją postawę, sprawdzić zakłamanie wobec siebie. My
tworzymy iluzję, to tak jak w opętaniu, taki samoobłęd, kiedy nie jesteśmy stanie
siebie ocenić, widzimy to w krzywym zwierciadle zawsze będziemy się bronić. Wziąć
się do pracy.
Dusza potrafi, jak podejmiemy walkę, zmienić zapisy na poziomie Ducha, a jeśli nie ,
to oznacza, że nie ta droga.
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- Ezoteryka – idea jest słuszna, bo to działanie energiami, działania duchowe.
Mowa o mechanizmie, który niszczy ludzi. Każdy, co się styka z energią, styka się z
ludźmi, którzy są przez te energie obrabiani, uderzenie w ciało fizyczne czy w ciało
energetyczne czyli w Duszę i inne ataki.
Ludzie nie zdają sobie sprawy z czym się stykają, narażają się na bezpośredni atak,
na tzw. odwet. Ma tu miejsce wywyższanie się ponad samego siebie( jak i w
kościele).
- Dopóki nie odzyskamy parametrów, parametrów jakimi zeszliśmy, to nie
co mówić o pracy nad sobą. Musimy nadrobić to cośmy spaskudzili. Więc patrzmy
na siebie prawdziwie, ale jednocześnie w radości.
Radością i chęcią do walki jest samo odczytywanie tego jak jest, to potrafimy.
- Kto ma Czarny Kryształ niech nie przyjeżdża, bo to jest niebezpieczne,
rozszerzanie ciemnej zarazy.

jest

- Jak pokocham drugiego człowieka nie potrzebuję Hellingerwoskich ustawień.
- Obowiązuje nas uczciwość, właściwe patrzenie. Tu uczymy się uczciwości. Góra,
jak steruje człowiekiem, żeby ratować dusze to są kalectwa, schodzą specjalni ludzie,
którzy umierają na ich rękach, żeby ich czegoś nauczyć, to różna forma nauki.
Nauczmy się poprawnie na wszystko patrzeć, bo inaczej nie wejdziemy w czyste
energie. Jak zwrócimy uwagę na czystość to nagle dużo rzeczy jest widocznych, choć
motywy niby ukryte, to proste reakcje są widoczne.
- Uważać trzeba na to, że czasem ktoś narzuci swój odczyt, inni to pochwycą i
odczyty są błędne, uważać na to (szczególnie na wahadełkowaniu).
- Jak nie będziemy zwracać uwagi na duchowe szczegóły i mówić o nich, to się nie
rozwiniemy. Musimy się tego nauczyć, to jest wrażliwość. Jak będziemy rozwijać
wrażliwość i dostrzeganie szczegółów to pomoże to nam w rozwoju duchowym w
60% i więcej, więcej tym sensie, że będzie wszystko szybko poprawnie ustawione
(rozwój duchowy, moc, widzenie). Są tutaj metody, jak widać, dzięki którym można
obudzić się w wyższych pasmach. Istnieje coś takiego jak Prawo zmian (od ok. 2
lat) i przez Kartę Zmian mamy do tego dostęp.
Prawo Zmian tzn. obserwowanie jak to wszystko wygląda, jak to właściwie się toczy.
To jest związane z Prawem Zmian. Jeśli duchowo na to wszystko patrzę, na dodatek
jak coś w tym zrobię, naprawię, to gwałtownie w Duchu się obudzę, w poprawności
duchowej, a to jest znacznie potężniejsze niż poprawność energetyczna. Wrażliwość
na piękno sprawia, że człowiek jest w Duchu obudzony i ma zupełnie inne parametry,
inaczej postrzega świat. To jest element, dzięki któremu kotwi się jakby na linach w
tym cudownym świecie. Dzięki poprawnemu widzeniu naprawdę korzysta z Prawa
Zmian. To jest niby sztuczka techniczna, to jest odsłona, która umożliwia nam
odnalezienie się w tym co jest. Wiele więcej osiągnie się niż gdyby osiągało się przez
pracę, więc warto na te szczegóły zwracać uwagę.
- Wrażliwość duchowa mówi wprost o tym, że się budzisz w Duchu, że tu jesteś
obecny.
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- Jeden drugiemu musi pomagać w poprawnym widzeniu Całości, a naszym
chwilowym dążeniem jest obudzenie się w Duchu. Jak odnajdujemy przez te
przypadki i inne rzeczy tę poprawność, to automatycznie szybciej to się staje,
jesteśmy lepsi. Ważne by cały czas iść do przodu.
Są przemiany w świecie energetycznym, ale my nie powinniśmy już być energetyczni.
O wiele szybciej i więcej uzyskamy jeśli przesiądziemy się do szybszego pociągu czyli
skończymy z fizycznością, mówimy tu o brutalnej sile fizycznej, którą chcemy
wszystko zmienić. Ciał musi być zdrowe, silne, ale na poparcie tego, jacy jesteśmy
duchowo rozwinięci.
To samo tyczy energii. Na Aleje Zwycięstw będziemy wchodzić z poziomu
duchowego. Odrzucamy lekcje na poziomie fizycznym, na poz. energetycznym. Jeśli
damy drugiemu człowiekowi wolność (tu w głowie) i będziemy wiedzieć –dobrze, że z
nami jest, to załatwi problem energetyczny. Natomiast my od razu zaczniemy budzić
się na poziomie duchowym, czyli całą lekcje dotyczącą naszej przyszłości, odwagi itd.
zaczniemy od razu od poziomu duchowego, żeby to było szybsze i gwałtowniejsze,
czyli będziemy się przyzwyczajać do siebie takich, jakimi byliśmy.
Jak będziemy działać, to zaczniemy tak, jak uczyła nas Matka Boska, od ekranu,
na którym będziemy obserwować nie siebie tylko własnego Ducha, który będzie
pokazywał jacy my jesteśmy teraz, a jacy już jesteśmy duchowo przygotowani do
pewnych zmian, z czego nie korzystamy.
We wspólnej modlitwie każdy będzie miał własny obraz, bo co innego będzie
potrzebował przerobić, ktoś odwagę, inny co innego, niemniej wprowadzenie w ten
świat będzie wspólne.
Dlatego widzenie jest potrzebne, bo jest podstawą tego wszystkiego. Bez
widzenia nie ma pracy nad sobą. Modlitwa to będzie wspólny wkład w lekcję
praktyczną.
Jak nie pójdziemy intensywnie tą drogą to niewiele się w życiu zmieni, jak pójdziemy
to wszystko w życiu osiągniemy, bo życie wtedy wygląda inaczej. Każdy bowiem, jak
przyszedł z pewnymi zapisami to one są zawsze na wyrost ponad to, co jest
potrzebne, niektórzy mają zapis 3-krotnie przekraczający to wszystko, co jest
potrzebne do osiągnięcia celów przeznaczeniowych.
- Odwaga to jest stan, który paraliżuje przeciwności losu, to jest specyficzny układ
energetyczno-duchowy, który mobilizuje całego człowieka na wszystkich poziomach.
Kto ma 100 % odwagi, ten wie, co ma robić.
Odwaga prowadzi, nawet jak padnie, to postawa była najważniejsza. Nawet w
sytuacji, gdy postawicie się złu, będziecie wiedzieć, że dacie radę i to jest
najkorzystniejsze, a poza tym, odważny się nie boi niczego, czuje , że może zginąć,
ale zachowuje poprawność.
Wtedy nie ma lęku. Jeśli dzięki odwadze całkowicie skasuje się lęk, człowiek zupełnie
inaczej widzi świat, układa się sam z sobą, przyjmuje wszelkie założenia z Góry. To
specyficzny stan, dzięki któremu się odnajdujemy. Z odwagi dopiero kasuje się
lenistwo.
Przy naszym duchowym otwarciu z reguły człowiek taki nie boi się niczego. Trzeba
właściwie zrozumieć, wszystkiego doświadczyć ( pracy z łopatą też).

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

83

Przy budzeniu duchowym, czujemy co poprawnie powinniśmy zrobić, po prostu
wszystko zaczyna wyglądać tak, jak trzeba. Może się też okazać, że nasze życie
trzeba zmienić. Mogliśmy mieć inne plany, ale okazuje się, że nasze życie trzeba
zmienić.
Jak w scenach pokażą, tak zrobić, iść tą drogą, bo będą problemy. Czasem się
poślizgnie na czymś, ale to tylko i wyłącznie nauka, rzecz, którą trzeba przerobić.
Jak człowiek nie sprzągł w sobie wszystkich elementów cała moc nie ruszyła, to była
pewna porażka, by w przyszłości nie było gorzej, wtedy to jest lekcja życia.
Człowiek odważny, czyli Rycerz, nie boi się, bo rozumie, że idzie na wojnę.
Lekcje odrabiamy cały czas, próby odnośnie tego, jacy jesteśmy też się zdarzają.
Musimy być na to przygotowani.
- To nie Bóg ma dla nas wszystko robić, to my dla Niego mamy zrobić coś
ze swoim życiem i z życiem innych, my mamy Mu dać, a nie On nam.
Natomiast ci, co zeszli do wspólnej roboty, czy z „tamtej” strony chętnie nam w tym
pomogą. Więc dopóki ktoś nie weźmie odpowiedzialności za siebie, nie weźmie
odpowiedzialności za innych, bez odwagi tego nie zrobi, bez pracowitości tego nie
zrobi. Dorosnąć do „zakutego łba” Rycerza Światłości.
Teraz będziemy walczyć o rycerstwo. Kończymy rozgrywki energetyczne i
przesiadamy się do wyższego pociągu, ale tutaj nie ma mowy o nieuczciwości. Na
uczciwość możemy sobie pozwolić dopiero wtedy, kiedy kochamy, współtworzymy i w
czym współuczestniczymy. Z uczciwością tworzy się dobro, a do tego trzeba zaliczyć
troskę, opiekę, dopiero potem budzi się miłość, odpowiedzialność i wtedy jak zaliczy
się odpowiedzialność – a bez odwagi nie można jej zaliczyć i bez pracowitości - wtedy
przychodzi rozumienie w doświadczeniu. Przy rozumieniu człowiek, istota ludzka
budzi się w samej sobie na takim poziomie na jakim się urodziło. Później możemy
dodawać wartości nowe, ale to Bóg widzi poprzez czyny. Trzeba będzie jeszcze dużo
wysiłku włożyć, by wypatrzeć obraz tego, cośmy dotychczas robili. Jak żyjemy iluzją
siebie, to nam się wydaje, że wszystko cośmy robili było właściwe. Nie jest u nas z
tym dobrze i jak się wzmocnimy, musimy to wszystko ponadrabiać, bo to co się
zapisze, dopiero będzie decydować o całości, Jak się wzmocnimy tak, że będziemy
niezniszczalni, wiele nadrobimy, idą zmiany ogromne, tak, że jak ktoś osiągnie
poziom duchowy, błyskawicznie nadrabia wszystko to, co było.
- Dzieci nie mają programowanego umysłu i mogą nam podpowiadać, ale potrafią
fantazjować.
- Słowo honoru jest na poziomie duchowym prawem, na poziomie ludzkim to
wyświechtana formuła, na poziomie duszy to moralne ograniczenie, bo wpędza w
konflikt wewnętrzny.
- To co moje tu  na poziomie duchowym jest nasze wspólne, jest jedność.
- Znacznie wzrosła tożsamość duchowa, jest odczucie z 10% do 30%, a podniesiemy
to do 50% wejściem w specyficzną scenę. W modlitwie będziemy zatracać
indywidualność z zachowaniem kodu wewnętrznego, który możemy nazwać też
imieniem. Nie będzie ciała tylko typowe świetlne pasma, które schodzą.
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Jest to obszar, który zaczyna się od wejścia w tę Rzeczywistość, nie ma wyjścia poza
tę Rzeczywistość.
Zbyszek stosuje klasyczna technikę podpięcia nas pod pewne działanie artefachiczne,
jak coś jeden osiągnie na poziomie pola morfogenicznego, przekazuje te info innym i
oni mogą z tego doświadczenia korzystać.
- Cały czas parametry rosną, w świecie duchowym nieźle się to dzieje, w świecie
energetycznym też właściwie niema blokad, można we wszystko wchodzić, dlatego
wskoczyło się na poz. dobrego i złego, natomiast ciało fizyczne ciągle jest przez nas
nie opanowane do końca, choć nieźle sobie radzimy. Wzrosną działania na kalectwo
(cukrzyca też kalectwo) na dniach.
- To co robimy miedzy sobą, to jest zwyczajne, przyjacielskie budzenie się,
odnajdywanie tożsamości na razie duchowej.
- Jest nieźle, ale to ma się przekuć na nasze odnalezienie się w życiu, ten rok jest
kluczowy. U ludzi istnieje przede wszystkim fizyczność, nie pojmują Duszy, Ducha i
trzeba przygotować nas dla nich, a to możemy zrobić jak wzrośniemy.
- Dzisiaj pierwszy raz odczujemy zejście Światła - czyli to, jak się schodziło w tych
pasmach.
Teraz, w teraźniejszości będziemy mogli poprzez Ducha, poprzez Wieczernik,
poprzez te sceny wchodzić w różne swoje pasma. W Duchu, w Bogu to istnieje. To,
czego my niby nie doświadczyliśmy i tak już się stało, te księgi są zapisane, ta nasza
dowolność to tylko nasz osobisty wybór, który i tak jest zapisany. Z poziomu Ducha
jest wejście do tego co jest i do tego co było.
- Tu się przyjeżdża by wzrastać. Nie wzrasta nikt, kto słucha tylko siebie i ciągle żyje
swoimi emocjami i myślami, nie otwiera się wtedy na Ducha, a Duch jest Duchem
Całości czyli otwieramy się na innych.
- Prosta sztuczka z poziomu umysłu pozwoli rozpoznać osoby, które chcą
pracować nad sobą i które tego nie chcą. Kto zacznie gadać o sobie, o swoich
problemach , nie chce nad sobą pracować, wykorzystuje innych by się promować,
chce odszukać, wykorzystać (święty biznes). Brać chwilę, ale jak przychodzi potrzeba
uzewnętrznienia się, jest źle, zaczyna działać fizyczny umysł.
- Jeśli potraficie zniknąć to tez potraficie odnaleźć się w Całości, a w Całości jesteście
także wy. Idąc do Boga musimy wszystko stracić.
Są modlitwy w których naprawdę giniesz, bo Cię nie ma, a potem odnajdujesz się w
Pozostałości i tam tez przy okazji jesteś.
Te pasma, w które wejdziemy dziś potwierdzają wspólne istnienie. Jest się jednym
pasmem, kilkoma, a jednoczesnie wszystkim, ja czy ty w pasmach które tu schodzą,
to jest wszystko jedno. Jak jakies pasmo spróbuje się akcentować, próbuje na siebie
zwrócić uwagę (nie mówiąc o wychodzeniu na swoje) to się odpina od Całości,
zamyka się w swoim świecie (zaskorupia). Jak schodzą wszystkie pasma w jedności i
przez pokore się tego uczymy, wtedy odczuwamy Całość. Jak mówię „Ja” to
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zamykam się w tym świecie, dokonuje pewnego wyboru. Jak ktoś jest zamknięty w
sobie, nie dostrzega innych , nie będzie poprawnie dostrzegał Całości.
Jak ktoś kreuje swoje – przypomnieć mu, że się gubi. Musimy się wspólnie
naprowadzać. Kto się obrazi  nie chce nad sobą pracować.
Nauczyć się móić „nie”, by nie być wykorzystywanym i nie słuchac tego , kto nie radzi
sobie z sobą. Można poświęcic czas w granicach rozsądku.
- Po modlitwie  ucza nas czegoś, co później w domu mamy przerabiać. Każdy od
dawna potrafi stosować zapory energetyczne, pracować nad własna energetyką –
praktycznie jest energetycznie niezniszczalny.
Wszystkie techniki od A do Z sa podane, a nikt tego nie stosuje (przyjechało się i
tylko pobyło)
- Tożsamość duchowa wreszcie zaczęła się w ludziach budzić, a ona powoli będzie
zmuszać nas do tego, byśmy się zmieniali, przypominać o tym kim i czym się jest, to
bardzo łatwo ten poziom osiągnąc, ale być czystym, to już jest „coś” (moje obrazy
świadczą o moich dokonaniach, a nie to że jestem malarzem)
- My się uczymy języka duchowego czyli obrazu, a w obrazie są takie stany,
które byśmy nazwali czyms na kształt uczucia, czucia, obecności w tych pasmach,
będziemy odkrywać druga stronę obrazu, to drugi człon (mówi Góra). Musimy się też
nauczyć tym posługiwać, jak obrazem, nawet przekłada się to na uzdrawianie, kiedy
ciało uzdrawianego jest Twoje. Z poziomu własności to twoje, a z poziomu Sił
Wyższych wszystko i tak jest w jednym. W domu to ćwiczyć. Dzięki temu zyska się
większe odczucie siebie i zwiążek z Całością. To co będzie się działo w modlitwie
może zaostrzyć przemianę
- Po modlitwie: do domu wracamy MY. Pierwszy raz uczą pewności. Pewność
polega na tym, że jak cos masz, to nie zastanawiasz się nad pewnością. Pierwszy raz
było otarcie się o pasma Boga pierwszego szeregu. W domu trenować i budzic się w
tym.
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Katowice 15 kwietnia 2012 :
To Dzień wielkiej Zmiany – pojawiła się Matka i zaczęła w tym wszystkim
uczestniczyć
- Zaczęło się sprawdzanie quantekiem - to urządzenie, które podaje energetykę
ludzkiego biopola. W tych opisach, trzeba mieć program komputerowyi wówczas
dokładnie wychodzi czy ktoś jest dobry czy zły. Sprawdzali Putina i innych i wyszło
dokładnie to, co nasze skale ujmują i quantek dokładnie o tym mówi, wystarczy
podać zdjęcie, albo obraz rzucić.
Okazało się, że ludzie od nas - którzy tworzą kanał Bratni - tam gdzie się pojawiają,
od razu ciemność znika, sprawdzali to. Trzy tygodnie te siły potrzebują, by to się
znowu wlało. A więc potwierdzono to, co tu idzie. Jest też taka osoba w Polsce, do
której się pisze i ona na tym urządzeniu sprawdza choroby. Ona pisze program
komputerowo do quanteka, który by to likwidował i cały czas to urządzenie wysyła to
promieniowanie. To jest to samo czego nas ostatnio uczą, kiedy działamy, to jeszcze
zostawiamy ten program. Węzeł energetyczny kiedyś to samo robił, ale
poniechaliśmy tego, a węzeł coś utrzymywał cały czas. Teraz jak się wkodowuje
program przy naszych działaniach, wiemy o co chodzi, utrzymuje się, to cały czas
działa (nie ważne na jakim poziomie), dokładnie tak jak to urządzenie. Idzie o tę
samą stawkę, ten sam mechanizm. Nas też sprawdzali jacy jesteśmy.
- Teraz zaczęła się praktyka. Jest to jeszcze nieporadne ponieważ ja sam (Zbyszek)
nie jestem jeszcze do tego przygotowany, sam będę w tym uczestniczył, odbierał
lekcje.
Trzeba się nauczyć pewnej rzeczy, Góra mówi o tożsamości.
Są trzy rodzaje tożsamości – fizyczna, duchowa, boska.
Fizyczna - to jest takie zagubienie, ten obraz przed lustrem czyli my.
Przecież zostaliśmy stworzeni przez Kogoś tam, nie wiadomo tylko, czy te promienie
były kiedykolwiek uruchomione, czy my wzrastając, dopiero do tego dążymy. Dlatego
można zawsze sprawdzić na jakim poziomie tożsamości się funkcjonuje. Jak ktoś jest
tylko scentrowany na tym świecie, to nie wiedząc o tym, on dowód tożsamości nosi
fizyczny, egzystencjonalny. Natomiast jak się szuka tożsamości duchowej, a więc
Orkipium jest tu na pewnym poziomie czyli panowanie nad przestrzeniami
egzystencjonalnymi, pewne potrzeby znikają, bo przecież wiele z nich jest
wdrukowanych, wtedy realizujemy tylko to, co chcemy realizować, to przy tożsamości
duchowej widać, że się otwieramy na tamten świat, to inne rozumienie. Już na tym
poz. powoli zanika świadomość, a włącza się czysta świadomość. Dlatego każdy
może sprawdzić na jakim poziomie tożsamości jest i wiadomo czy sobie radzi czy też
nie.
Sprawdzać % - w ilu % jestem w tożsamości fizycznej
w ilu % jestem w tożsamości duchowej
w ilu % jestem w tożsamości boskiej
Można określić też i zło na tym poziomie tożsamości, bo to zło też się jednoczy z
duchem (tamtej strony) w tamtym prawie (PTP). Roboczo przyjmuje się, że
tożsamość czyli jednoczące człowieka z tamtą stroną u nas jest po przeciwnej stronie
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czyli od zera do minusa a podobnymi wartościami co u nas. W ten sposób b. dużo
wiadomo o człowieku. Ta tożsamość wyznacza też poziom mocy, poziom otwarcia
przestrzeni duchowych w człowieku, poziom przepływu energii przez serce. Serce ma
się otwarte, ale można je otworzyć sztucznie, wtedy światło przez nie marnie
przepływa.
Średni poziom (u nas) otwarcia serca to 60 %, a średni przepływ to 1 %. To, co jest
najważniejsze to nie chodzi o to, by tu odnieść sukcesy, tylko o to, by się ratować. Te
dni są policzone. Chodzi o to, by czystym stąd wyjść i tu w ogóle nie wracać albo być
tak uzbrojonym, by cokolwiek tu się stało, żebyśmy byli tak mocni, aby nas nie
porwało w odmęty czarnych przestrzeni. Czarna przestrzeń to zło i PTP
wykorzystywane jest przez zło. Natomiast tamten świat i nasz świat jest tak samo
dobry. PBZ i Pan Ciemnego Horyzontu (PCH) to potężne dwie siły, które z
miłości wprowadzają korzystne zmiany u siebie i tu, ale 60 % tamtego świata
zostało pochłonięte przez zło. Dlatego Stwórcy, którzy przeszli na tamtą stronę,
w ten sposób działają tutaj, w tych obszarach, ale to jest zło. Kiedyś już
prowadziliśmy te eksperymenty, kiedy to uruchamialiśmy tylko na poziomie 6 EJ i EP
(przeciwną ) i okazało się, że łącząc je powstała EB (energia boska), bo ona
dopiero powstaje w Strumieniu. Więc jaką moc uzyskał Jezus, jak złączył się z
PCH w czystym prawie, prawie miłości. To było coś wspaniałego.
- Skale z Bogiem Ojcem trzeba umieć odczytywać. Skala, która mówi o ruchu
energii, musiała by być pisana w dwu kierunkach. Jak Bóg nas stworzył, to najpierw
stworzył naszą zarodź, czyli to co nazywamy Pra-Ojcem, potem Pra-Ojciec zaczął się
wyżynać, zostały dodane trzy części czyli Wolność, Radość i Miłość. Te trzy części
doprowadziły do tego, że ten „ktoś”, to Jego dziecko, musiało się przejawić w tej
Rzeczywistości, po to został stworzony DŚw. czyli wszystko to co Jest z określonym
rysem zmian, a w DŚw wyrżnął cały program Bóg-Twórca. Później Twórcy, którzy
koronują to, bo mają swoje jakby wesołe miasteczka, w których my się bawimy
doświadczając tego wszystkiego.
Ale jak my wzrastamy to też byśmy chcieli powiedzieć – najpierw korzystamy z mocy
Boga-Twórcy, potem DŚw, PBZ, to jest zmienna, którą wprowadza się po to, aby
Całość ratować i to jest spoza Miasta Rzeczywistości, to idzie od Boga.
Wzrastanie nasze jest nieco inne, tu gdzie jest DC (Duch Całości), to jest właśnie
Ojciec i Pra-Ojciec. Żeby ludzie załapali o co chodzi, to w tym kółku, gdzie jest ta
Całość, dodać te kółeczko – Ojciec i Pra-Ojciec. Ciekawostką jest to, że Ojciec czyli ta
Siła Wyższa ma dokładnie taki sam znak jak Bóg spoza Miasta Rz-ści, dokładnie Orin
cały wypełniony. Teraz, jak my sprawdzamy z jakiego poziomu działamy, to najpierw
leci fizyczność, energetyka, świadomość, czysta świadomość, duch, DC czyli Ojciec i
Pra-Ojciec i dopiero potem mamy wejście tak, jakbyśmy schodzili do DŚw i BogaTwórcy i tu jest przekroczenie na zewnątrz. Niektórzy się mylą w swoich działaniach i
sądzą, że jak osiągają działania na poz. Ojca czy Pra-Ojca to jest ono wyższe od tych
dwu Sił, nie, tak nie jest.
Dla Zbyszka jest wszystko tak oczywiste, że do głowy mu nie przyjdzie, że ktoś może
w takich podstawach popełniać błędy przy sprawdzaniu, że się tego nie rozumie i to
może mieszać w odczytach (to wyszło na wahadełkowaniu).
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Znak Boga-Twórcy – kiedy wychodzi się ponad poziom konfliktów czyli dobro już
na wyższych poz. nie istnieje, tam się realizuje idee, tam się realizuje plany, wtedy
dwie potężne Siły, które dbają o Całość, jednoczą się. Jak się poprawnie odczyta, nie
starcie Jezusa z Szatanem, ale starcie PBZ z PCH to nie jest to uścisk, w którym
jeden drugiego chce pokonać tylko to jest braterski uścisk, kiedy jeden drugiemu
pomaga. Na najwyższym poziomie zmian łączą się dwie energie i jak ludzie w to
wchodzą, w to doświadczenie, jest zawsze uchwyt ręki i ta druga siła uczy, nie
puszcza, wyszarpuje drugą rękę i nakłada tworząc znak (nieskończoności ?), wtedy
powstaje pełnia czyli na tym poziomie moc Boga – Twórcy i tak znak Omegi oznacza
i trzy koła, tak jak w Bibliotece Wiedzy łączą się i jest wejście w Istnienie. Jezus to
osiągnął. Dlatego mówili, że tych, którzy przychodzą do nas będziemy odprowadzać.
Nie ma żadnego znaczenia czy to człowiek czy siła, która opętuje, czy siła
demoniczna itd. , to wszystko trzeba ratować. To wszystko znieprawione, zagubione
istoty, które pochwyciło zło. Dlatego jak mówią o planecie I (na skali z Edenem), tam
jest kraina zawieszenia. Kto po nich zejdzie to umożliwia im wzrastanie, bo to
zagubieni ludzie. Systemy i inne rzeczy doprowadziły do tego, że ci ludzie, te istoty
na poz. duszy i ducha stworzyły chory system, ale tu ten system, dzięki któremu
można by było wszystko poznawać i tam, jak się schodzi, nagle temu komuś daje się
wybór, chce wzrastać w PTP, ale w czystym, gdzie jest miłość, gdzie pomaga się
temu, który jest niżej czy w PWW, daje się wybór. Wielu z nich doświadcza tego po
jednej i po drugiej stronie. Natomiast ci, co zdegradowali się totalnie, którzy są
prawdziwym złem, muszą to wypalać, są na planie „0” i nie wiadomo co z nimi
będzie. Strażnikiem tego jest istota, którą można nazwać Strażnikiem Potężnego
Więzienia. Te istoty są tak znieprawione, że nie potrafią funkcjonować w jednej i
drugiej przestrzeni, nie są w stanie. Im będzie przypisany świat tworzony przez
Xymiana, Świat dla odzyskanych.
Jak będziemy pracować nad sobą, kiedy się złączymy na poz. PBz i PCH, kiedy
powstanie Moc Boska, chociaż ona nie jest wyjściem poza Miasto Rz-ści, nagle patrzy
się z góry na Całość i płacze, płacze że ludzie nie rozumieją. Okazuje się, że to w co
my gramy – piekło/niebo na tamtych poziomach nie istnieje. Oni (Góra) są
zaskoczeni tym, że my cały czas się borykamy w ocenianie, konflikty, nie potrafimy
dokonać tego ostatecznego wyboru – jestem światłem i koniec
Przekazy z Góry są zdumiewające, inne przestrzenie, inne formy działania. Tam, jak
tylko coś jest niewłaściwe to kombinują jak mogą, żeby nadać temu inny charakter.
Jezus to odkrył i Góra mówi, że poszedł na łatwiznę. To jest pseudołatwiznę, bo tak
naprawdę „tam” istnieje cisza, jest tak dobrze, tak proste, siła tam działa, pojawia się
Matka.
Dzisiejszy dzień jest symboliczny, jest Dniem Wielkiej Zmiany, bo tak jak
Ojciec nas zaczął prowadzić, to wczoraj pojawiła się Matka i Matka zaczęła
w tym wszystkim uczestniczyć. Ona ma większą siłę działania.
- To, co jest najważniejsze dla nas, to jest odzyskanie tożsamości. Przeciętna
tożsamość fizyczna wynosi 97 %, a powinna „0”. Nie powinno się zwracać uwagi,
mówimy o tym przywiązaniu, o akcentowaniu, o życiu fizycznością, czyli jak mam
kupić jedzenie to mam, ale nie rozpaczam, że nie mam, gdzie kupić taniej itd., zapłać
parę groszy więcej bądź wolny od tego.
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Dlatego te pułapki są kartkami, punktami itd., to jest po to, by wiązać umysł, to
genialny wynalazek - pułapka, człowiek wyprzedaje się za grosze. Jak zastanowimy
się co się staje z duszą, z wolnością, to koszmar. Lepiej zapłacić trochę więcej i być
wolnym. Średni poziom wolności duchowej to 13 %, dramat. Człowiek fizyczny ciągle
nami rządzi, duch to coś ulotnego, nie odczuwanego. A my mamy obudzić się w tym
czym jesteśmy. Dlatego teraz będzie totalna praktyka. Dlatego te modlitwy, te
wejścia, ta odsłona tego, tych stanów, tych nazw, przypominanie sobie czym byliśmy
sprawi, że my budzimy się w naszej pierwocinie czyli zarodzi duchowej, w tym co
wyszło z Boga–Ojca. Jak to odczujesz to automatycznie jesteś lepszy, nie będziesz
się przejmował różnymi rzeczami. Paradoksalne, dochodzisz do takiego momentu, że
nie zwracasz uwagi czy cię zabiją, to nie ma znaczenia, musisz wyrazić się w idei.
Słowo to czyn, czym ty jesteś to najważniejsze, nie możesz tego sprzedać ( J. Bruno
ginął, ale jako on, on odkrył tę ideę w sobie). Inaczej się do tego podchodzi- tu
mądrość musi być włączona - kiedy powiedzą, przyznaj się , to nie zabijemy twojej
rodziny. Dla dobra ogółu można czasami co innego powiedzieć, są to rzeczy osobiste
i każdy trzeba oddzielnie analizować, przyjrzeć się jej.
- Czyli to co nam pozostaje to odszukanie siebie, tego mocnego człowieka, tej istoty,
która naprawdę tworzy. To co będziemy robić, prędzej czy później musi doprowadzić
do odczucia obecności Boga-Ojca, dotychczas żaden z nas tego nie odczuwał.
Oni pokazują kiedy Ojciec z Matką się łączy (a Matka zeszła wczoraj), wtedy
powstaje twórczość, tworzenie. Ojciec prowadzi - to jest schemat - a Matka jest
Tworzeniem dlatego symbolem tego jest kobieta, i zrodzenie czegoś nowego,
zrodzenie Istnienia.
Tu, na poz. fizycznym mamy dotyk i słowo, to jest poziom komunikacji. Odczuwamy
też część tego, co się zawiera w przestrzeni energetycznej, stany, które później
interpretujemy, próbując je dopasować do stanów energetycznych – intuicja, czucie
itd., ale na poziomie boskim, a każdy ma jakiś pierwiastek boski, czy on jest
obudzony czy nie, to nie ma znaczenia, bo i tak było się w nim tworzonym, tutaj
portem komunikacyjnym jest tylko i wyłącznie działanie. Nie ma niczego innego. To
co siedzi w tej Rzeczywistości nie wejdzie w tamtą Rzeczywistość. Bóg obserwuje
tylko nasze działanie, ale żeby się z Nim kontaktować, to działanie musi być czyste,
tworzenie. Jezus stał się Miłością, On tylko promieniował i w tym stanie pozostał, On
tym żył.
Ta zmiana, to twórczość, która jest zrobiona, to jest jedyny obszar, którym się
kontaktujemy z Bogiem Spoza Rz-ści. Jest znak Jego Świadomości, jest znak Jego
Obecności, ale to jest coś, co ustawia nasze pasma, by nam było łatwiej zrozumieć i
odczuć to w działaniu, tylko działanie.
Tu – dotyk, tam – obraz i stany, a w świecie energii Boskiej tylko działanie, nie
działasz nie istniejesz. Tu tak, ale tam nie. Mamy taki dziwny poziom, tutaj fizycznie
istniejemy i jesteśmy, na poziomie ducha właściwie i jesteśmy i istniejemy, albo
jedno albo drugie, ale to się wyklucza, ale nie na poziomie Boskim nie ma nic, bo ty
jesteś „tym”, jesteś przecież w Bogu, istniejesz tylko jako działanie, tylko to (jeśli
malarz ma obraz w głowie to jeszcze nie jest malarzem). Jak się wchodzi w działanie
i non stop działa, po powrocie do domu cały czas promieniuje się miłością do
wszystkich to wtedy można odczuć tę magię, ale ten stan trzeba utrzymać w sercu
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cały czas. Jak w takie coś zaczynamy wchodzić, wtedy pojawia się Matka, schodzi na
poz. Ducha czyli pojawia się jako obraz, żeby coś nam powiedzieć.
Nauki na tym poziomie, tak jak się idzie ze Złotej Kolumny wzwyż, tam zawsze
czekała Matka, prezentowała Ją figura Marii, była szkółka, sala, wielki ekran i ta
swoją wskazówką uczyła nas wielu rzeczy. Nie ma drogi do Boga, jeżeli nie
zaczniemy działać. Jak chcemy się do Niego zbliżyć, musimy być tacy jak On.
- Jak dziś wejdziemy w modlitwę - bo to jest praktyka czyli odzyskiwanie własnej
tożsamości, bo tożsamość obecną możemy wyrzucić - to z poziomu ducha, jak się
obudzimy, to zupełnie innymi potrzebami będziemy się kierować. Już do takich
potrzeb stricte fizycznych nie będziemy podchodzić z zatracaniem się. Potrzeby
życiowe trzeba załatwić, ale jest się sobą, a nie zwierzęciem, które chce wyszarpać
jak najwięcej.
Jak się obudzimy duchowo już tutaj, to będzie taka przejściówka, góra i dół,. Jak się
ktoś w Duchu obudzi, to zrozumie, że jego złamać nie można, można go dręczyć
przez ciało fizyczne, ale wtedy to, co zrobi nie płynie na jego konto tak jak i z
psychicznie chorym, bo ciało fizyczne ma swoją tolerancję na ból, wtedy można
różne głupie rzeczy robić, ale nie obciąża to nas. Jak ktoś poczuje kim jest, nie ma
wreszcie lęku, na spokojnie się wszystko realizuje. Tam, gdzie nie potrafimy sobie
pomóc, na poziomie fizycznym czy energetycznym, stosujemy środki pomocnicze –
konkretne słowo, rozmowa, inne, ale się człowiek nie boi, bo Duch się nie boi
powiedzieć o co chodzi, nie da się zgwałcić i swojej godności odebrać. Tym
sposobem wymykamy się z rąk własnych oprawców.
- Wyodrębniają konkretnie w działaniu, w odczuciu przestrzeni w wyższych
obszarach duchowych, dotychczas mówiliśmy o 12 poziomach, a wiadomo, że 12 jest
rozciągnięty do 16 i sprawdzać to. Jezus przy otwartych oczach działał na poz. 15, a
jak zamykał to na 16.
- Dzisiaj będą działania uzdrawiające w całym procesie, podpowiedzą w jaki sposób
to działanie cały czas w sobie utrzymać.
- Jak przyszła Matka, to zaczęła dziwne rzeczy robić. To jest tylko podpowiedź
obrazem, że coś się zawiązuje. Jak będziemy tam wchodzić, ćwiczyć to będziemy
instruowani w jaki sposób odczuwać, odbierać sygnał o tym, że uruchomiło się stałe
działanie.
- Nie ma zwycięzcy, który nie jest samotny. Żaden z nas nie może się na nikim
opierać, a najpoważniejszym błędem jest opieranie się na ludziach na tym poziomie.
Oni mogą pomagać, to jest Ok., ale my mamy wiedzieć, że on pomaga tylko dziś,
jutro go może nie być. Liczymy tylko na siebie i całe życie ustawiać tylko pod siebie.
Nie egoistyczne widzenie, ale musimy zrozumieć, że to co mamy w głowie, musi
zależeć tylko i wyłącznie od nas. Nawet Jezus dokonywał takiego samego wyboru
przy najwyższych działaniach. Jemu było powiedziane – albo będzie miał
pomocników albo będzie robił to sam i On wybrał bycie samym, potem Bóg Mu
powiedział, że to było najdoskonalsze rozwiązanie, o wiele większa korzyść,
bo pomocników można zwieść, osłabić i dopiero wtedy dużo więcej czasu trzeba
przeznaczyć na to, żeby ratować to wszystko co się zaczęło budować.
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- Godność jest w Duchu ( nie dać się pohańbić np. partnerowi). Tylko my mówimy o
godności, Duch sam jest godnością.
- Słowo jest najważniejszym przyrzeczeniem.
- Musimy się nauczyć odpowiedzialności totalnej za Całość. Jesteśmy tylko My i
Bóg do pomocy i nie ma nikogo więcej.
Dopóki tego nie osiągniemy będziemy uzależnieni od innych, od sytuacji itd.
Samo uświadomienie sobie, że jestem, uruchamia znacznie bardziej moc w kierunku
kształtowania przeznaczenia. Ta samotność jest porażająca na początku, ale jak
wejdą odczucia duchowe, one są głębsze, tam jest cisza, nie ma tego, do czego się
przyzwyczailiśmy, tego szału energetycznego, ale po pewnym czasie nie będziemy
chcieli wracać do tego zgiełku. Muszą powstać bogowie, każdy z nas musi być
bogiem we własnej przestrzeni.
W ogóle nie możemy na nikogo liczyć, możemy zakładać tylko, że pomoże i nic
więcej (w wychowaniu dzieci, w pracy), ale działamy my. Jak to załapiemy to moc
transformowania rzeczywistości ze średniej 10 % podniesie się do 60-70 %. Tu
samoistnie będzie inaczej funkcjonował program. Jak wiesz, że tylko od ciebie zależy,
to wszystko efektywniej działa (choć licząc na kogoś też uruchamiasz). Wszystkie nici
musimy trzymać we własnych rękach. Czyli dobra wolą kogoś jest, że jest ale z
bogiem jesteśmy do końca i musimy być tacy jak On. Totalna samotność, ale wtedy
zobaczysz jak świat pięknie wygląda, świat sam zacznie przemawiać i okaże się, że to
nie człowiek, ale Całość jest bliska naszemu sercu. Jak od ludzi nic nie potrzebuję, bo
jestem sam za wszystko odpowiedzialny, przez samotność znika egoizm. Świat
potrzeb w chorym ujęciu znika. To są knify, dzięki którym odnajdujemy się w
przestrzeniach duchowych.
- To, czego nas uczą w modlitwie jest różnorodne, ale zawsze chodzi o odzyskanie
tożsamości duchowej i boskiej.
- Na początku może być b. nieprzyjemnie to obudzenie się w sobie i sile, która
zeszła, a nie ma nic piękniejszego niż czysty obraz nas samych. Później nie będziecie
się bać przykrych wydarzeń, które przyjdą w życiu, znika potrzeba sprawdzania
zagrożeń itd., przyjmuje się życie jak leci, bo zawsze jest wyjście, zawsze odniesie się
z tego jakąś korzyść i to się czuje.
Trzeba zrozumieć, że w tym życiu trzeba wszystkiego doświadczać ( śnieg zimny,
woda mokra, ogień pali), a nie uciekać. Cieszyć się z tego, że tu się jest. Jak się
zaczyna proces budzenia się w Duchu, człowiek wewnętrznie młodnieje.
Modlitwa 1 – skrót:
- Straciliśmy prawdziwy obraz świata. Wbudowano w nas lęk przed utratą tego w co
nam każą wierzyć, że utracić nie można.
Ten chory system, z wdrukowanymi potrzebami, swym obrazem nie jest naszym
prawdziwym domem.
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Najlepszym mechanizmem na wyjście ponad to jest rozświetlanie się, uniesienie w
górę i wejście w światło.
- Przyjdzie dzień, kiedy utrwalony, ugruntowany w Duchu otworzysz oczy w mocy
Boskiej, a tam są twoje wyciągnięte ręce, tylko twoje promieniujące serce jak i
najintensywniejsze działanie tworzące nowy wizerunek tego świata.
- Będziesz sama swoją obecnością zmieniał ludzi, czyścił przestrzeń, ale na słowie
podziękowania ze strony człowieka nie będzie ci zależeć, bo to powinność. Jedyną
radością będzie, że Bóg to widzi.
- Oszukaliśmy tę Rz-ść, swoją moc umieściliśmy daleko w przestrzeni.
- Karmią nas mleczną zupką. Zapomnieliśmy odżywiać się DŚw. Jak budzimy się w
Duchu to trzeba wrócić do domu Ojca i Matki, posilić się zupką, zasilamy się na poz.
Ducha, to prezent od Ojca i Matki (posiłek dla swojego dziecka).
- Nigdy nie wolno nam zapomnieć o tym, że byliśmy w Domu swym i, że stąd
pochodzimy, że Duch nasz stąd pochodzi.
Po modlitwie
- Najgorszym błędem jest utożsamianie się z potrzebą.
Mamy potrzeby fizyczne i wyższego rzędu ( energetyczne i duchowe).
Nie identyfikować potrzeb z konkretna osobą fizyczną.
- Mówimy o odnalezieniu siebie, ale to słowo nietrafione. Spróbujmy obudzić się w
czystości i popatrzeć jacy powinniśmy być.
- Zaczniemy się odnajdywać jak zaczniemy naprawdę nad sobą pracować, jak
będziemy dokładnie wiedzieć, że na Zamku naprawdę jesteśmy tylko zapomnieliśmy
o tym i czujemy się jak byśmy byli w Podzamczu.
Na podzamcze przyszliśmy tylko na chwilę. Jak się to odczuje to strawa duchowa
dostępna będzie, wracać tam i jeść.
- Jest 3 milimetrowy płomyk, który płonie w naszym sercu. To zależy tylko
od Boga Spoza Rzeczywistości, u Jezusa miał 56 cm, bo Jezus był Adeptem. W tej
chwili średnia płomienia u nas to 30 cm. Jak będziemy się wytracać to spadnie. Czyli
to co płynie przez serce w tej chwili to 60 % średnio. Skuteczność uzdrawiania ze
średniej 30 % wzrasta do 85 %, zaczyna się gra na zasadach duchowych, to
działanie duchem.
Pytanie: Czy w Dziupli jest DC? – DC to ty, czyli jak gdzieś się traci kanał, to możesz
skorzystać z Dziupli, bo ona teraz cały czas działa, obejmuje całe ciało. Niektórzy jak
słabną otwierają Krąg Ognia, to Krąg Ognia jest wpisany w Dziuplę, to połączone ze
sobą.
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- Okazuje się, że tam gdzie byliśmy teraz, w tej przestrzeni te Dziuple leżą. To
poziom duchowy między 14, a 15. Przed tym wszystkim co się stało z Dziuplami, to
były one na poz. 11, to jest skok i działa na ciało egzystencjalne.
- Zjednoczenie w trzonie duchowym – nie istnieje nic takiego, a wyszło w 110 %. Z
tego by wynikało, że jest zjednoczenie w trzonie boskim. Jezus miał zjednoczenie w
tym 40 %, a dziś udało się wejść i mieć zjednoczenie w TB ( trzonie Boskim) 3 %.
Modlitwa 2-skrót
- jesteśmy w obozie koncentracyjnym i mamy napisać prawdę o sobie, szczerze
napisać jakimi krokami, jakimi celami, intencjami, czym kierowaliśmy się przychodząc
tu, poznając drogę otwartego serca, ucząc się w Orinie, o wzrastaniu.
- Czarny Kryształ – trzeba rozświetlać serca tych wszystkich, których pokonała
ciemność. Tylko oni są w stanie kawałek po kawałku odłupywać ciemność z tego
Kryształu.
Tam, gdzie się zjawimy, samą swoją obecnością będziemy wypromieniowywać Ład
Boży, bo gdzie jest światło, temu niknie mrok, niknie ukryte zło, bo w świetle nie da
rady istnieć i tam znika Cz. Kr. a pojawia się Biały Kryształ i to jest nasza robota.
Mamy siać Ład Boży.
- Jesteśmy Wieczerniku. Wchodzi w nas Ład Boży. Góra mówi : Musisz czuć ciało
fizyczne, bo ono magazynuje Ład Boży w centrach energetycznych.
Jak my jesteśmy duchowo-duszebno ( energet.)-fizycznie zespoleni, to wtedy
możemy w sobie utrzymywać kanał Bratni i wtedy jest możliwość promieniowania
Ładem Bożym.
- Zeus widzi tylko nasze działania i to co z nas płynie, to co zmienia na Drzewie życia
On widzi.
Po modlitwie.
- Rozmawiając z innymi nie zapominać o tym, że Ład Boży leci i skrzydełka nam
falują, żeby to było stałe.
Przenoszenie punktu skupienia, wibracja – Rusinowice 10, 11 marzec 2012
- Jak wprowadzamy zmiany nie jest łatwo. Przyszliśmy tu dla chorych , kalekich itd.
- Naszym celem, na razie, ugruntowywanie się w mocy duchowej i szerzenie słowa
duchowego.
- Trzeba innym udowadniać, że przy otwartym sercu można odnieść sukces w życiu,
realizować marzenia, być szczęśliwym. To nie wymaga nakładów.
- Trzeba nauczyć ludzi, że istnieją dwa światy i wtedy niech człowiek sam dokona
wyboru, nie wolno nikogo zmuszać do wyboru.
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- Jeden drugiemu pomaga i nie musi być zauważony, ale jak chcesz z tego żyć, to
musisz za to coś brać. Każdy ma czynić swoją powinność.
- Wszystko idzie przez Świątynię Serca, bez względu na to jak ty to widzisz, jakie
jest wyjście. Musisz iść przez transformator, bo nie jest się tak doskonałym duchowo.
Te korytarze, te drzwi są przygotowane do wejścia.
Dlatego niby automatycznie tam się odnajdujemy. Tu jest zapis, to są pasma, które
są w nas. Na początku tam się wchodziło, a teraz działa w tle, już się jej nie
odczuwa.
Do Edenu się nie dostajesz, bo cię tam nie ma, to idzie przez Świątynię Serca.
Samemu dostać się nie można, bo trzeba by było tam być. Do Raju też tędy
przechodzimy.
Teraz ludzie przez nasz oczyszczani mogą przechodzić przez wszystkie drzwi ( kiedyś
tego nie było). W czyszczeniu jest taka moc, że wstawia ich od razu.
- Czekamy na chwilę, kiedy poczujemy prawdziwą chęć odczuwania Boga i uczucie
do Niego.
- Ważne by zrozumieć przesłanie i być prowadzonym ( wizje), zawsze odwołują się
do kodów w nas zawartych.
Żywioły z matką Boską tez zeszły, bo to Ona działa. Żywioły związane są z Matką.
Modlitwa 3
- Iść w Światło i się nie zastanawiać ( nad poziomami), iść w samo jego centrum.
- Wchodzimy do Białego Zamku, w jednej z komnat jest Zeus
- Jesteś obecny tu, jesteś obecny w niczym i we wszystkim.
Staramy się być we wszystkim.
- Ten świat, w którym jesteśmy, to Raj
Sam Raj jest techniką, tu nie dostałbyś się, gdybyś chciał zrobić coś złego i wszystko
co tu jest, samo z siebie zawsze cud dla nas stworzy, tutaj to jest normalne. To Raj,
on sam jest cudownym światem, on sam cię wszystkiego nauczy, on sam ci wszystko
stworzy byle byś tu był.
Raj, tak jak Eden, może być w tobie, to „coś” przeznaczone od Boga, jest w tobie
zapisane choć stoi to ponad mocą, tą, z której my korzystamy, ponad mocą
duchową. Nazwali to plastyczną mocą twórczą. Czyli to „Coś” pochodzi od Boga,
przerabia to Duch, ale tak by niczego nie zniszczył, a sporo się nauczył. Raj jest
cudownym doświadczeniem dla wszystkich, wszystkich, którzy chcą się bawić sobą i
życiem.
- Można jednocześnie żyć w Raju i tu.
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- Uczą nas, że istnieje duchowe i fizyczne, jedno i drugie wzajemnie się przenika. My
jesteśmy w Duchu i mamy to wyraźnie odczuwać, wyraźnie się tego uczyć i z poz.
Ducha, nie tylko z poz. Zeusa, ale z poziomu Raju widzieć wszystko tu i korzystać z
mocy Raju, która tutaj jest, zmieniać to co jest w tej Rz-ści. Nagle wszystko zacznie
dziać się „ to co jest na Górze to i na dole, to co robimy, w Raju zostało zrobione”.
Trzeba być takim, jakim się jest w tej modlitwie.
- Raj to doskonała technika zmiany tej Rz-ści wg praw obowiązujących w Raju, jak
zechcą/ę te prawa zastosować to się stanie.
- To, co przeżywamy to błogosławiony stan istnienia. Obudzić w sobie Raj.
- Nie ma tu żadnych energii przy uzdrawianiu. ( 30 min modl. – uzdrawianie).
Modlitwa 4 – skrót
„ Przyszliście spoza czasu i przestrzeni. Wasze pojmowanie czasu i przestrzeni nie
istnieje ani dla was ani dla nas. Przyjmujecie założenia, które nie są wiarygodne,
żyjecie według nich, a to jest duchowy stres. Nie potraficie tego odczuć, bo nie
znacie prawdziwego wymiaru (mówią, ale tak rozkładają to do duchowych
przestrzeni, jakby świata duchowego). Bóg nie istnieje w świecie duchowym. Świat
duchowy jest to kraina nam podarowana, rządzimy się tu swoimi prawami. Raj jest
nasz, Eden przejawem tego, co jest w was, a wy coście zrobili przez zagubienie,
przez odcięcie się od świata duchowego ?
Jest tez połączenie z Bogiem, jest silne, trwałe, niezniszczalne, ale i zwodnicze. Każdy
kto próbuje moc tę w sobie obudzić, a tylko zboczy ze ścieżki, ginie w otchłani
zapomnienia. Decydują się na to, nie wiedząc o skutkach tych kroków, tylko istoty
specjalnie ku temu powołane (taki był Jezus).
To jest budzenie się w pasmach Boskich.
- Bezpieczne jest budzenie się w pasmach duchowych na poz. Nieba.
- Módlcie się, by stał się cud waszego pojawiania się w Duchu, przejawiania się w
Świetle i materii.
- Moc każdego z nas skupiona jest w przestrzeni tu i teraz. W przestrzeni jest ukryta,
ale dostęp do tego ma czysty Duch. Duch jest w stanie ściągnąć moc, która już tu
jest, ale moc tę uwalili by nasi przeciwnicy( w przenośni), wytracana przez
ograniczenia itd.
My dlatego lubimy patrzeć w niebo, bo układ gwiazd odzwierciedla jakby sposób
ukrycia naszej mocy. Jak wyciągamy ręce to te punkty ( nasza moc) ze sobą się łączą
w kulki i zaczynają krążyć i stworzyły sobie hipotetyczną przestrzeń , która je unosi, a
jednocześnie krążą.
Na poziomie energetyczno-materialnym ta moc wprowadza zmiany.
- Pastorał to forma artefaktu, on ściąga moc ( sami nie potrafimy) do działania.
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- Pozwalamy, by Świątynia Serca obudziła nas w naszym własnym, mocnym
inkubatorze
- Twórcza ręka – ręka działającego ( jak kasztan z płomykami ognia)
- Można wychodzić z Jaja, ale nie tracić z nim łączności. Wokół głowy mamy jakby
ociernioną koronę. „ Kto ją będzie nosił, ten we Mnie będzie”. W ten sposób możemy
identyfikować stan posługiwania się mocą, jak będziemy to czuć wokół głowy, to
znaczy, że moc cały czas jest do naszej dyspozycji, nie musimy jej przywoływać,
możemy się nią posługiwać do zmiany przeznaczenia, ustawienia energetyki,
uruchamiania zdrowia i totalnego blokowania sił ciemności ( tylko wyciągnąć rękę ).
„Tak jak w Raju, chcesz i jest”.
„Zszedłeś czarodzieju, czarodziejko w przestrzeń fizyczną dla czynienia cudów, pokaż
fajerwerki”.
Do modlitwy 2
Kanał Bratni to kanał świetlny dla naszych braci i sióstr, by Ład Boży stąd płynął i ich
przepromieniowywał.
- Być sługą Światła, byle to Światło nas nie opuszczało, byle nas niosło.
- Czy chce się być narzędziem Boskim, dla Boga czy po to, by się chełpić przed
ludźmi, by im pokazywać i się nad nich wynosić ?
Jak chcesz być narzędziem Boskim, to ludzie nie muszą o tobie nic wiedzieć. Duch
czyni swoją powinność, a nie pokazuje czym jest.
Duch żyje sobą. Od tej chwili niczego ludziom nie udowadniać, pokazywać nie
będziemy. Spróbujmy odczuć siebie, jacy jesteśmy.
- Pozwolić sobie być światłem i bawić się tym, że możemy dla innych tacy być, że w
tej przestrzeni czujemy związek z Bogiem, że w tej przestrzeni zależy nam na tym, by
był Ład Boży, żeby było dobrze, żeby się zmieniało.
Jak wejdziemy na podzamcze, będziemy o tym zapominać, a nie wolno nam tego
robić.
Musimy nauczyć się ten stan utrzymywać, takimi samymi być przy otwartych oczach
fizycznych, bo takim był Zeus . Był Objawionym Duchem, był Wcieloną Świętością,
był Synem Bożym, który otworzył swe oczy tu, na ziemi, dla tych którzy się pogubili.
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Świeradów 21-22 kwietnia 2012 rok :
- Mistycy hinduscy zostali zawieszeni na poziomie energetycznym i nie szli dalej.
- Walka z umysłem doprowadza do tego, że człowiek zamyka się na wejścia
duchowe. Wzrastać – iść do góry. Umysł jest tak zaprogramowany, że nie wejdziemy
na inną ścieżkę. Tymczasem dojście do przestrzeni duchowych jest zejściem w dół
(skala głębi) i kiedy się umysłu nie oszuka, niemożliwe jest zejście czyli odczucie
wzrastania. Wzrastasz tzn. z „Jestem” powstaje „Ja” (oszukiwanie umysłu), ale umysł
nie złapie „Jestem w całości”, to tam trzeba wszystko odrzucić, a więc i jego.
Wchodzi się tylko i wyłącznie w obszar „bycia”, natomiast tam, gdzie pojawia się
„jestem” od razu włącza się umysł, może włączyć się świadomość, ale świadomość
też jest dnem, które trzeba odrzucić, musi być wykorzystana przez jaźń i wtedy
świadomość z jaźnią zajmuje się duszą i ciałem, w ogóle o nim zapominamy i
wkraczamy w obszar ducha.
- Na poziomie fizycznym można utrzymać na stałe w sobie odczucie 8 poziomu głębi.
Jak tylko zaczniemy werbalizować, albo czuć od razu wyłączamy się z tego poziomu.
Tu trzeba doprowadzić do specyficznego rozdziału między ciałem, duszą czyli
obszarem energet. a duchem. To są 3 części istniejące oddzielnie.
Są specyficzne sztuczki energet., stany, dzięki którym można osiągnąć bycie
jednocześnie w 3 częściach naszej własnej istoty.
- Parametr Boski wiąże się z wyjściem poza tą Rzeczywistość.
Eden to świat fizyczno-eteryczno-energetyczny czyli specyficzne połączenie duszy z
tym fizycznym wymiarem, dzięki czemu można ciało fizyczne zasilać energią np.:
uruchomienie odżywiania światłem itp.. To się kształtuje, ale to będzie ciągle forma
świata fizycznego, to będzie obraz cywilizacji, który zacznie się na trwałe budować za
600-650 lat.
Raj jest już przestrzenią duchową. W Raju siedzi Zeus i naprawdę trzeba tam
wchodzić, odczuwać Jego potęgę, jak On to buduje.
- Umysł zawsze rozpatruje czas w linii i przestrzeni, natomiast świadomość w linii i
głębi.
- W PozaRzeczywistości nic co tutaj jest, żadne normy nie obowiązują, nie istnieje
tam nic co tu. Istnieje czyli wchodzi w interakcje .
Dzisiaj mamy zrozumieć co to znaczy „być”, z tego można wyrwać nasz umysł.
„Być” to nie jestem w działaniu, to zupełne odcięcie się od tego świata, a
jednocześnie oglądanie tego świata.
Skala z Bogiem-Ojcem patrz Katowice 15.04 str 796
Duchem Ludzkim najpierw jest DC i to doskonałe to Ojciec i Pra-Ojciec. Duch,
jak chce, bo mówi, że przyszła chwila, dostaje wtedy od Boga-Twórcy duszę, a
potem ciało i zaczyna doświadczać.
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Ducha Całości nie obchodzi to, co się z ludźmi dzieje, bo to chwila, cudowne
doświadczenie i żadnego znaczenia to nie ma, bo duch istnieje zawsze. Chce
wszystkiego doświadczyć (duch), nawet łamanie nóg.
DC, żeby wszedł w ten świat, to w oceanie Nicości musi być jakiś konstrukt, bo duch
nie potrafi tworzyć, może korzystać tylko z dzieł wielkich Twórców, którzy już coś
stworzyli.
W DŚw. tworzy całość Bóg-Twórca. Bóg-Twórca to cząstka Boga Spoza Rz-ści.
Jak wzrastamy to najpierw pokonujemy poziom fizyczny, poziom energetyczny i
budzimy się w duchu czyli idziemy do Ojca i Pra-Ojca.
W ten sposób wychodzimy poza Rz-ść i w tym czasie jeśli uruchamia się 13 promień,
korzystamy z mocy Boga-Twórcy.
- Tu jest inna droga kiedy schodzimy z Góry i kiedy wzrastamy.
Skala 25 - tu widać z jakiej planety, na jakim poziomie uruchamiamy działanie i
ono zostaje ( na jakim poz.).
Poziom ciała fizycznego to tylko poziom tej planety. Poziom działania duszy czyli
poziom działań energetycznych kończy się na Edenie. Od Edenu w górę czyli od Raju
działa Duch – Ojciec, Pra-Ojciec. Rozpatrywanie czasu w linii i głębi jest już
zamknięciem, to jest taki punkt styczny.
Od PozaRzeczywistości żeby wejść, nie można tego progu przekroczyć z poziomu
Ducha, musi być połączenie z Bogiem (mówi o tym skala 10). Teraz to co będziemy
przerabiać, to będzie forma modlitw, to są obudzeniowe sceny, to jest odnajdywanie
się we własnym duchu w tych przestrzeniach. Jak duch doświadczy czegoś scenowo,
jest to zapisane i nienaruszalne. Jak w duchu uruchomimy jakiekolwiek działanie jest
ono nieporównywalnie silniejsze od dotychczasowych, nawet te dotyczące losów
ludzkich.
To będą sceny, modlitwy warsztatowe, to wchodzenie w mistyczne światy.
W Indiach nauki Buddy wykorzystano do tego, by wykorzystywać innych, on nie
uruchomił mechanizmu zmiany postawy na korzyść czyli budzenie się duchowe w
całym narodzie, dzięki czemu przez podniesienie świadomości wszystko by zostało
zmienione.
- Dzisiaj pierwszy raz wejdziemy w PozaRzeczywistość, jest to możliwe dzięki
interwencji Matki.
- Świat modlitw będzie światem przerabiania warsztatów w domu. To co tutaj
zapiszemy, wystarczy później wchodzić na stronę, będą zapisane ( ok. 30) i będą
przypomnieniem nie tyle informacji co stanów, w które się wchodzi. Potem będzie
obszar działań.
- W modlitwach teraz jest budzenie przestrzeni duchowych w człowieku czyli
schodzenie w niższe poz. głębi, Niebo, Królestwo Niebieskie zobaczymy w działaniu.
- Przy wspólnym działaniu otwiera się kanał i jest on znacznie szerszy i działanie w
tym kanale zostanie zapisane na wyższym poz., ale w domu działanie zostaje
zapisane na poz. przez siebie reprezentowanym czyli tym utrzymanym.
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- Jak ktoś ma pewność w działaniu, to ta pewność wynika z obudzenia się
duchowego na pewnym poz. głębi.
- Świat energetyczny już nie powinien nam wyznaczać patrzenia, odczuwania.
- Piekło to zło, które odrzuciło PWW i PTP. Są to istoty czyli nie byty uwikłane w
wewnętrzne spory, na dziś nie są do resocjalizacji.
- Jak my wzrastamy do poz. 9 to od 10-ego zaczyna się schodzenie w głębię.
Poziomy głębi:
1-szy poziom głębi od 1-6 to schodzenie w głębię, ale oszukujemy umysł, że
idziemy jeszcze wyżej ( bo by tego inaczej nie przyjął).
1 poziom PozaRz-ści – poziom bycia
2 poz. Istnienia – w P-Rz-ści to głębia wykraczająca poza doświadczenie
3 poz. Zmian ( mowa o świecie duchowym)
4 poz. Budowy ( nas tu nie ma, nie istniejemy w świecie duchowym).
5 poz. Doświadczania Całości ( jednocześnie), bo jesteśmy cząstką Całości, więc
możemy w pełni doświadczać siebie na wszystkich poz. – ciało, dusza, duch
- gra pozorów
- gra werbalna ( na b. wysokim poz. Tu Bóg-Twórca powołuje wszystko i
„słowo ciałem się stało”).
- gra stosowana ( to co Jest, Jest wszędzie – cokolwiek się tu zobaczy, może
to obudzić na jakimkolwiek poziomie Rz-ści chce ( musi tu funkcjonować
Strumień Życia w pełni)
6 poz. całkowitej śmierci „ja” ( zjednoczenie z Całością)
- rozmarzenie o Całości
- rozmarzenie o Bogu
- rozmarzenie o Sobie ( powrót do początku)
Ktoś, kto tutaj dochodzi jest świadomy we wszystkich częściach swojej istoty. Totalne
prowadzenie przez głos wewnętrzny.
„Wszystkie stany doświadczania siebie i pozostałych elementów Całości są zamknięte
w sobie ( jak doświadczymy jakiejś sceny, to ona jest z tego konkretnego poziomu,
na innym nie będzie funkcjonować, jest wejściówką, otworzeniem) , ( dopasowane
do pewnych obszarów nich wynikające – przekaz ) dlatego nikt nie doświadczy
prawdziwej miłości o ile nie otworzy serca w P-Rz-ści na poz. 3, ( to jest tylko dośw.
Duchowe), to jest poziom zmian. Będzie mu tylko ( takiemu człowiekowi) dostępne
kochanie, rzadko uwarunkowane wewnętrznymi stanami i zewnętrznymi
uwarunkowaniami.”
- Czemu pod latarnią jest najciemniej – bo widać najwięcej szczegółów , one są
tak wyraziste w swojej różnorodności, że skierowuje się na 1 czy 2 ( szczegóły). W
ciemności są niewyraźne, więc my rozpraszamy uwagę na więcej punktów i jeśli jest
włączony umysł, to żadnego nie odbieramy na poz. oceny sytuacji. Dostawali ludzie (
w modlitwie) ciemne okulary i nagle punkt skupienia rozproszył się i nagle
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odnajdywali się w przestrzeni, zaczyna się odbierać halo (ono jest stricte
informacyjne). Idzie podpowiedź jasnowiedzieniem, jak się zachować w danej chwili
(np. w zagrożeniu). Przez nieogniskowanie uwagi na rzecz konkretną wiesz znacznie
więcej o Całości, czyli umiesz w danej chwili się odnaleźć. Dopóki kierujemy uwagę w
jedną stronę, a umysł zawsze ześrodkowuje nie tylko uwagę, ale moc i życie na
pewne sprawy, to potem nic nie wychodzi.
Przy tym artefakcie, jasnowiedzenie z 5-10 % rosło do 60-80%, ale w procesie
wielomiesięcznym, bo proces budowy siebie jest wielomiesięczny.
Mamy DNA:
- fizyczne,
- energetyczne,
- duchowe,
- boskie,
- przestrzenne – tyczące się naszych celów życiowych, naszych działań,
wszystkiego co łączyło nasz z ludźmi od dzieciństwa ( to nasze ciało
przestrzenne) i tam są wprowadzane zmiany. Trzeba to ugruntować, tym żyć
by coś osiągnąć, to musi stać się marzeniem, wtedy jest przebudowa całości.
Całkowite skupienie się na tym „czymś”, przy włączonej czystej świadomości
zmusza do konkretnych kroków i rozwiązań, wiadomo kiedy i co zrobić.
- W PozaRzeczywistości jesteś nierozpoznawalny, widać ciebie tylko przez twoje
działanie. Nic nie odczuwasz, jesteś nieskończonością i tylko skupiasz uwagę na
odczuciu np.: bycia rośliną. Istniejesz jako świadomość, czyli jako duch, którego nie
widać. Świadomość nie zna siły przyciągania, więc z nikim cię nie wiąże. Ty jesteś
jako samoświadomość i to może trwać b. długo, aż zmienisz ten stan.
PozaRzeczywistość to zupełnie inny stan. Jak chcesz, otwierasz oczy i wchodzisz w
doświadczanie życia, dostajesz duszę, ciało, zaczynasz doświadczać. Wchodzisz w to,
co jest dla ciebie przygotowane i możesz dokonać wyboru, bo jest 6 wielkich Rz-ści w
PTP i PWW. Stan bycia to coś fantastycznego.
Jeśli po powrocie chcesz coś naprawić, możesz być powołanym do dokonywania
zmian, jest prawo zmian. W PozaRZeczywistości jest silniejsze działanie niż na
jakimkolwiek poziomie tu.
- Jak my działamy w tej Rzeczywistości, zawsze włączamy nieświadomie jakieś
programy (wtłaczasz program, tło czegoś o czym się nie wie, że istnieje). Tu
działamy wg tych chorych praw, a w PozaRzści tylko mówisz, żeby choroby znikły, by
było dobrze i to staje się prawem dla tej Rz-ści, to samo wymusza ciśnienie, nikną
ograniczenia, jest lepiej.
Jak my zaczynamy posługiwać się świadomością i czystą świadomością (włączamy
marzenia), to osiągamy więcej, bo przestajemy korzystać z wadliwego umysłu,
przyzwyczajenia, błędy itd. są mniejsze, bo odrzucamy część siebie, a w PozaRz-ści w
ogóle ich nie ma, tam jesteśmy tylko świadomością. To, co tu jest cierpieniem, tam
nic takiego nie istnieje – wojny itp., to jest tragedia tu, to tu jest gra energii, gra
uczuć i przeżywamy. Wtedy może powstać w duchu chęć doświadczania tego co inni
i dostaje duszę, ciało by wzrastać. Problem polega na tym, że rzeczy, które nie
przeszły wzrastania nie odnajdują się w takim stanie, dopóki nie wzrosną i tu się nie
znajdą.
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Jak ktoś przeszedł ten wzrost i tu już jest w stanie spoczynku jako duch, to może
zechcieć zejść znowu, dlatego mówi się „wzrastający” albo „schodzący”, jest też
czasem istota zstępująca, bo bóg w prawie zmian coś wprowadza, ale to PBZ coś
wprowadza.
Każdy musi w to wejść, a jak wejdzie (w ten stan) to przekroczy stan Buddy, Budda
tu nie wszedł, nie włączył jaźni, choć była totalna rozprawa z umysłem, mówił o
jaźni, ale progu nie przekroczył.
Będzie pierwsze cudowne doświadczenie, będą w nas zapisane dwa stany – ten i
tamten i na ten świat zupełnie inaczej się wtedy patrzy.
- Duch, to nie jest pragnienie, tam nie istnieje ten stan, ale czasami dokonuje
wyboru, by doświadczyć czegoś, co gdzieś tam widzi.
- Jezus w 100 % przez Matkę był stopiony z żywiołem wody, w 20 % z ogniem i z
powietrzem.
- Z modlitwy 2 – chodzi o to, byśmy uruchomili współodpowiedzialność i
współtworzenie w prawdziwym doświadczeniu. Kochanie, wybaczenie są to poz.
poniżej Strumienia, to jest typowo ludzkie doświadczenie i sami to musimy
uruchomić, to ludzka powinność, ale musi być zapisana w scenie, w doświadczeniu i z
poz. ducha czyli na poziomie budowniczego. Jak cos robimy, to robimy dobrze i to
obowiązuje w Strumieniu.
- Jak jest otwarty wspólny kanał, to ci, którzy mają to zapisane w sobie, jak
odsłuchują, to będą mogli w to wejść ( ci co byli). Jak jesteśmy razem to jakby
wypalał się ten stan w nas i on się zapisuje, jak nie i ktoś nawet jest obudzony i w to
wchodzi to korzysta w 20-30 %. To nie tylko nauka, to zapisanie istoty.
- Przerobimy w tej chwili temat Raju i dopóki nie przerobi się tego tematu ( mówi
Góra) nie ma przejścia dalej ( obojętnie jak i w ilu modlitwach). Raj musi być
odtworzony. To nie jest Eden, podpowiedź do tego, jaka będzie cywilizacja. Raj to
jest jednocześnie odpowiedzialność, to jest dojrzałość ludzka, bo tu powstaje i
jednocześnie technika. Jak powstaje w tobie dojrzałość, korzystasz z techniki, która
jest twoim działaniem. Oznacza to, że tu będą przerobione rzeczy w pełnym tego
słowa doświadczeniu, odczuciu. Ważne by postrzec, że dusza została odcięta od
ducha choć duch wszystkiego doświadcza. Wiedzieliśmy to, ale nie odczuwaliśmy.
Kiedyś dawali o tym znać, to jest w Mieście Zwycięstwa, gdzie jest 5 tysięcy aniołów i
archaniołów czyli nasze pasma. Dzisiaj pierwszy raz w Niebie, jak się otworzyło,
pojawiło się to pasmo, tworzy miasto, w którym uczą jak powinno wszystko
wyglądać. Tam przerabiają coś, co później jest zapisywane w nieświadomym
doświadczeniu każdego ducha.
- We wspólnym doświadczaniu ten Raj nie jest samodzielną wyspą, musimy się
nauczyć współodczuwania i współtworzenia, bo i tak jesteśmy cząstką całości i
musimy do niej wracać. Samotność może być cały czas, ale w samotności i tak
jesteśmy związani z innymi.
Uczymy się tu tego, że inni zniszczyli tutaj to wszystko, co doprowadziło do
zwyrodnienia, do powstania systemu, przez co my cierpimy.
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- Będziemy wydobywać sceny, kiedy my niszczyliśmy innych, za to się tu
znaleźliśmy.
- Na poziomu ducha nie wchodzimy w emocje, to nie pozbawia nas właściwej oceny,
właściwego odnalezienia się w sytuacji.
- Będzie można wejść do Królestwa Niebieskiego stamtąd działać, tworzyć „coś”
dzięki czemu będziemy mogli zmieniać ‘to” tu, ale musi w nas powstać chęć. Jak
poczujemy tę odpowiedzialność, dopiero wtedy poczujemy się w Królestwie
Niebieskim i działanie jest silne. Jak nie załapiemy tego z poz. Raju, nie staniemy się
prawdziwymi ludźmi, którzy nie tylko wiedzą co i jak ,ale i w danej chwili wiedzą, że
to co robią to jest to zagubienie się.
- Musimy otworzyć kanał łączący duszę i ciało z duchem, musi to być.
- Będziemy uruchamiać łączność duszy z duchem w innych (Góra nauczy nas tego).
- Zaliczenie Raju to panowanie nad myślami, a wtedy świadomość zostanie
podporządkowana czystej świadomości, wtedy jesteśmy fizyczni, energetyczni i
duchowi.
Na poziomie energetycznym walczysz, tworzysz zapory, korzystasz z Dziupli i innych
rzeczy, na poz. duchowym tylko dokonujesz wyboru, ale trzeba w sobie poustawiać
pewne pasma, po to jest Raj. Raj ma być w nas, Eden to jest materialna,
energetyczna przyszłość. Jak się obudzi duch, zaczną się cuda, to można będzie
rodzić się w Edenie.
- Potrzebne jest wsparcie Góry, bo powstało zło i wszystko zmieniło.
- Musimy wejść w dojrzałość duchową, przeniknąć ten świat dojrzałością, ale do
tego musi być współodczuwanie i współtworzenie, wtedy włącza się troska, opieka i
wtedy człowiek zaczyna dbać o siebie i innych.
- Kiedyś była mowa o Zetorze, że to niszczy oba światy. Zło to specyficzny
mechanizm, który nas pochłania na wszystkich poz. naszej istoty. Istota ludzka, ciało,
dusza, duch czyli te przestrzenie są jednym. Nasze zawężone pojęcie nie odczuwa
istoty ludzkiej. Gdy mówimy o złu, wykorzysta ono każdy punkt, w zależności od
własnej mocy, by się do nas dobrać. Człowiek wtedy się zmienia. Zło działa w
specyficzny sposób, na poziomie fizycznym posługuje się drugim człowiekiem (przez
zło opanowanym), który będzie nas fizycznie gnębił, niszczył, uderzał, na poziomie
energetycznym mamy obniżony poziom wibracji czyli podniesienie energetycznej
agresywności (myśli, emocje, obraz człowieka, nie panującego nad sobą). Politycy
nie są ludźmi panującymi nad sobą, opanowanymi, panują w krótkim czasie na
scenie .
Zło jest programem, to „coś” co tworzy postawę. Tamten wszechświat jest
opanowany przez zło, nazywamy go ciemnością. Góra mówi, by się obudzić w sobie
to jest najpierw wyczyszczenie się. Samo wyczyszczenie umożliwia wgląd poza tę Rzść. Nie można zniszczyć zła, jeśli korzysta się z mocy tej Rzeczywistości, można
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jedynie siebie czyścić, można samemu utrzymać to duchowe jajo i wychodzić poza tę
Rzeczywistość. Natomiast nie ma możliwości użycia mocy przeciwko systemowi, jeśli
ktoś nie jest czysty. Dlatego jak my działamy, to otwierając kanał stajemy się czyści.
- Wczoraj była pierwsza próba czystości, czyli my korzystamy z bycia w radości,
zapominamy o tych mechanizmach czy też świadomie działamy na rzecz innych, bo
chcąc by im było dobrze, korzystamy z zaprzeczenia zła czyli dobra. Wtedy, gdy
idziemy na spacer, kiedy bawimy się wieczorem, to nie powinno się zapominać, że to
jest próba. Normalny człowiek poddawany jest próbom 2 razy dziennie, wzrastający
ma średnio 2 próby w tygodniu. Sprawdzając częstotliwość prób wnioskujemy o
doskonałości tego człowieka czy wychodzeniu z tego bagna. Tymczasem nie do
końca pamiętaliśmy o tym, zapomnieliśmy o tym co najważniejsze, że mieliśmy
okazję bycia w potężniejszym niż normalnie kanale na to, by przyspieszyć wszystko
co jest dobre w sobie ( ok. 60 – krotnie), w domu tego się nie zrobi.
Cały czas być w modlitwie – o tym pamiętać.
Są to priorytety (ale widać jeszcze nie dla nas). Nie osiągnęliśmy tego, co było
potężną siłą do wyzwolenia się.
- Ugruntowywanie się w nowych wibracjach na każdym wyższym poziomie jest
coraz krótsze (kiedyś 40 dni, teraz godziny).
- Jak komuś zależy na opanowaniu warsztatu to ciężko pracuje, uczy się. Widocznie
nie każdemu nas zależy na tym, by odczuć swoje skrzydła i na nich polecieć. Za mała
w nas wola, czystość intencji.
Należy więcej uwagi poświęcić na to, by zamknąć ten rozdział samosłabości, by zło
nie miało dostępu, żeby światło nas rozświetliło, żebyśmy byli dobrzy, żeby ten boski
program tutaj działał.
Nie można korzystać z mocy PozaRzeczywistości jak nie zniknie w nas zło.
Musi być czystość, żeby ten kanał jakoś „tam” sięgał.
Ważne, że w tym Mieście Rz-ści będzie można coraz lepiej działać, ale najpierw musi
się zaliczyć Raj, Raj musi być w nas. Jeśli nie ma czystości wizji, tej, którą Bóg
wkodował w nas, nie ma jej aktywnej, nie można wyjść na wyższy poziom.
Zbadać Raj zawarty w sercu.
Jeśli jest się czystym, pomóc innym. Jeśli intencje nie są czyste, a chodzi o grę
pozorów, wykazywanie się swoją wyższością, podporządkowaniem tego kogoś, wtedy
zaczyna się puszenie i próba, zło leci, przejmuje człowieka, zaczyna się tracić, nie jest
w pełni sobą, nie umiał nad tym zapanować, a wystarczy oczyścić się ( lub poprosić
kogoś o oczyszczenie). Nie powinno być prywatnych animozji, prywatnego
zagubienia.
- Jak tylko zauważymy spadek wibracji, to trzeba jak najszybciej w sobie zamknąć.
Jak się pojawi jakakolwiek negatywna myśl, trzeba ją zamknąć.
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- Musimy jak najszybciej wzrosnąć. Jak utrzymamy w sobie Raj, będziemy mogli
powoli samych siebie określać, ale trzeba poczuć to, kim jesteśmy. My zostaliśmy
stworzeni do siania Ładu Bożego. Ta planeta nie jest planetą wzrastających, tu są
upadli aniołowie. Więc jest jakieś poczucie mocy. Jak się odzyskamy, bo przecież w
walce „gdzieś tam” byliśmy pokonani to jak nas zrzucą w dane życie, to będzie ono
przekleństwem. Dlatego musimy się reanimować i powoli odkrywać to co było.
- Żadna istota wzrastająca nie może odtworzyć w sobie Raju, może odtworzyć poz.
Edenu, najwyżej. Udaje się nam częściowo, w podrzuconych przez Nich obrazach,
przypomnieć, że byliśmy kiedyś potężni. Nie można bowiem odtworzyć czegoś w
człowieku, odnieść się do sceny w nim zawartej, jak tej sceny nie ma czyli są większe
wymagania w stosunku do nas. Nam się nie chce wzrastać. Nie róbmy z siebie
pośmiewiska przed tymi, którzy na nas patrzą (Góra), bo to przecież Ich widzimy (
jak robimy źle, to Ich nie widzimy).
- Odbudowujemy to, co jest w nas cudowne i zapominamy o błędach. To co było,
było, zostawić to i zacząć funkcjonować inaczej. Tym razem na warsztatach nie było
upadku.
- Jak nam jest łatwiej to i Zbyszkowi łatwiej odczuć pełne światło.
- Zabawa to miejsce szczególne do trenowania. Radość ułatwia pamiętanie o tym,
wtedy się widzi, angażujemy ciało, energię i ducha w całość, a nawet przychodzą
Istoty.
- Stany, o których Oni mówią, to są sceny, bez nich tego nie zapiszemy. Sceny
później rozwijają się indywidualnie, ale scena wprowadzająca jest wspólna.
W tych scenach każdy z nas, byle wejść, prędzej czy później odczuje prawdę,
zwłaszcza, że idziemy tam w każdej modlitwie indywidualną ścieżką pamięci samego
siebie i wtedy odkrywamy pewne rzeczy, które i tak w nas były, dzięki czemu,
zwracając na nie uwagę, zapominamy o innych rzeczach, o tym co jest niewłaściwe
tu i teraz.
Zaczynamy zwracać uwagę na coś innego. Tam, za tym punktem skupienia idzie moc
i życie. Jak myślę o tym, by kogoś uzdrowić, by być cudem i światłem dla innych,
powoli mnie to zajmuje i choć zło istniało, bo coś niewłaściwego się zrobiło, to teraz
traci to znaczenie, jestem teraz tym i swój bagaż punktów biję ( a to jest tutaj
ważne).
Jak się grzeszyło, to trzeba to wymazać. Poniosłam straty i teraz muszę na to
zaradzić.
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Warsztaty 5 - 6 maja 2012 Rusinowice
- Dziupla wyszła poza granice, widać dom, istoty, jest głębia. Działa na całą
przestrzeń.
- Teraz wchodzimy w stricte doświadczenia duchowe tam, gdzie istnieje sam obraz i
tam gdzie na poziomie 9 włączają uczucia. Fundamentem są modlitwy.
- To wszystko co odczytujemy to są parametry energetyczne. Odczyt pasm
energetycznych mówi z kim mamy do czynienia na poz. duszy, jaką on sobie
wyznacza ścieżkę, jak się odnajduje w całości i czy w ogóle się odnajduje.
- Osoby nie radzące sobie ze sobą, oceniają innych.
Żelazne zasady, które należy zastosować:
- nie oceniaj innych, bo sam nie jesteś święty (święty od 9, ale nie w EJ). Święty
jest energetycznie czysty, jak nim będziesz, nie będziesz oceniać.
- Ludzie tylko gadają, a nie można mówić dopóki nie nauczysz się słuchać, werbalny
narcyzm. Jak nauczysz się słuchać, nie będziesz już musiał mówić, chyba, że ktoś
poprosi o wyjaśnienia. Jeśli nauczysz się słuchać, odkryjesz ciszę w sobie i jeśli
spotkasz drugiego z ciszą w sobie, wtedy odkryjecie w sobie bogactwo stanów,
zaczniecie postrzegać rzeczy, które są niedostępne gdy używamy słów. Kto gada i
gada jest z nim źle.
Te pułapki odcinają od odczuwania się na poziomie ducha. W zgiełku
energetycznym znika Świątynia Serca. Duch jest dziwnym stanem i to można
osiągnąć tylko na poziomie modlitw. Stan duchowy to totalna obserwacja, gdy ty
znikasz (w 100 %). Do poziomu ducha koncentracja nie prowadzi. Modlitwa to
obudzenie się w parametrach ducha. W obudzeniu duchowym, w byciu na
poziomie duchowym jest zupełnie inne patrzenie na świat, jest zderzenie nas
duchowych i nas energetycznych. Zaczyna się postrzegać wszystkie części siebie
oddzielnie i razem.
- Bóg to tylko i wyłącznie poziom działania.
- Modlitwy główne (22) wprowadzają w specyficzne stany charakterystyczne dla
ducha. Odsłuchiwać ( zachowując kolejność, a nie wybiórczo) i przeżywać to.
Modlitwa to jest jednocześnie bycie obserwacją, wejście w „tamten swój” świat i
odczucie jakim się jest gdy duch schodzi w świat energetyczny, kim jest drugi
człowiek.
Niektóre modlitwy zostaną w nas do końca życia ( te główne 22), to są stany, które
muszą być sobie przypomniane, to odkrycie części duchowej w nas, to musi być w
pełni obudzone.
Odsłuchiwanie ich za każdym razem się pogłębia, te same modlitwy mają inne
wymiary, za kolejnym razem włącza się coś innego, nie pamiętamy modlitwy, budzi
się w nas to, co było już doświadczone kiedy było się duchem albo kiedy było się w
życiu i duch był w pełni włączony. Teraz jesteśmy w obozie koncentracyjnym, ale
kiedy też daliśmy komuś chleb czyli byliśmy w stanach duchowych i to trzeba w
sobie odtworzyć.
Te stany modlitewne muszą w nas cały czas pobrzmiewać. To są tylko wrota do
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nas, by odczuć to co jest. Teraz najważniejszą rzeczą jest wejście w świat
duchowy.
Praca nad sobą to przekucie na rzeczywistość zapisanych stanów, jak raz odczułam
jakiś stan np.: kochanie ludzi to mam to utrzymać, to jest praca nad sobą.
- Jak zwracasz uwagę na drugiego człowieka (na poz. energet.), nie mów o
jakimkolwiek rozwoju w przestrzeni energetycznej, nie mówiąc już o rozwoju
duchowym (my to nazywamy poprawnością). Mamy poprawność ludzką,
energetyczną i fizyczną. Przymuszani jesteśmy do tego by ciałem pokazywać, że
jesteśmy lepsi.
Z poziomu duchowego jest inny odbiór Rz-ści, dlatego ludzie stają się wolni
przynajmniej w sobie, ale mądrość jest tu włączona, włącza się jaźń, by umieć się
tu odnaleźć, być sobą. To, co my przeżywamy, te sceny, w które nas wstawiają są
tak silne, że zostawiają klisze, cały zapis i to sobie przypomnieć i od razu postawą
uchwycić ( trzeba to robić).
- Zło działa poprzez ludzi, zło, a nie drugi człowiek. Człowiek się gubi w tym świecie,
jest łamany. Są 4 rzeczy, które nam odebrano ( oprócz kodowania nas). Pierwszą
odzyskaliśmy i wszystko gwałtownie rośnie, ta odwaga zamiast iść do góry, to
załamania były, bo wszystko się ustawia w nowy sposób, a nie jesteśmy do tego
przygotowani. To co najważniejsze, to ujrzenie tego czym jest duch i czym jest
duszo-człowiek.
- Obraz jest odizolowany od wszystkiego, a wzburza nas energia, nie ma znaczenia
jaka scena ją wywołuje, to ruch energii. Na poz. energetycznym to myśl i emocje,
wrażliwość, to jest efektywniejsze odczuwanie pulsacji energetycznej, to jest nasza
dusza.
- Jest nam trudno wrócić do siebie i nigdy to się nie zmieni jak człowiek nie odczuje
prawdy duchowej o sobie, tego kim był i to przerabiamy.
- Uniwersalnym językiem jest obraz, bo duch nic nie czuje, on nie istnieje. Widzimy
dusze, bo mają cząsteczki energetyczne. Duch może się zamanifestować przez
działanie albo w jakiś sposób wpłynie na cząsteczki energetyczne. Jest w Bogu i
Bóg go też nie widzi. Na obraz i podobieństwo Boże nie zostało stworzone ciało
Tylko duch, bo to tworzy Stwórca po to, żeby duch mógł doświadczać w tej Rz-ści,
tego co dla niego zrobił ( smak, węch, dotyk, jedność).
Duch nie istnieje i Bóg nie istnieje dlatego mówiono o Zasadzie, o czymś co jest
Nienazwane, czego nie można poznać. Z Bogiem można się zetknąć tylko kiedy
działasz i tylko kiedy On działa, kiedy dwa działania się spotykają, dopiero wtedy
jest wspólne pasmo. Bóg jako forma nie istnieje.
- Rozwija się, wzrasta, schodzi czy zstępuje zawsze duch.
- Jak nie ma naszych cząstek energetycznych to nie ma pragnień. Cząstki
energetyczne są sterowane i wymuszają pragnienia, potrzeby.
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- Jest to znaczy jest i możesz temu nadać jakąkolwiek formę istnienia czyli to coś z
obszarów abstrakcji może wejść w istnienie, Stwórca może to wykorzystać i „ coś”
z tego zrobić.
- Bycie, cały czas jesteś obecny we wszystkim, patrzysz, w ten sposób odnajdujesz
się w duchu. Nie czujesz innych choć wiesz, że są.
Na poz. ducha nie istnieje dobro ani zło, ani żadna cząstka energetyczna. Człowiek
ma prawo do doświadczania wszystkiego, jego wybór.
- Duch może wchodzić w doświadczenia zapisane przez innych. Duch może być tu,
może też być Istotą wzrastającą, jak i może wejść w zapisy innego ducha, który
czegoś doświadcza. Dlatego w danej chwili, w naszym ciele tu, czyli na poziomie
duszy może się doświadczać albo w pasmach być wiele innych duchów, żeby się
zorientować co do czego, bo tak jest obserwacja, a tak wchodzi i widzi ( czuje) jaki
jest ból, do czego człowieka doprowadza.
To coś, co w nas tkwi, co jest prawdziwe, może być właściwie ujrzane tylko oczami
ducha, bo z niczym nie jest związany, nie można wpłynąć na jego decyzję, niczym
go skusić, omamić. On obserwuje i posługuje się czymś, co nazywamy głosem
wewnętrznym i powinnością.
My mamy tylko jasnowidzenie na poz. duszy, natomiast gdy ktoś się otwiera w
Bogu powstaje głos wewnętrzny, który go prowadzi.
- Gdy jesteśmy w grupie to zapisy w przestrzeniach energetycznych są kilka razy
silniejsze, przyspieszające procesy. W poziomach duchowych średnie
przyspieszenie jest 60 krotne.

Zborność.
Istnieje coś takiego jak zborność i tego możemy się nauczyć. Zborność mówi o tym
jaka jest harmonia w całym naszym organizmie. Ciała nasze (fiz., energ., przestrzen.)
to są tylko nasze cząstki i wszystko jest rozproszone. W tych naszych cząstkach
typowo fizycznych są też linie łączące nas z typowo fizycznymi cząstkami innych
(atom pięty w jednym miejscu, paznokcie gdzie indziej, fragment mojej wściekłości
tu potem tam i łączy się z Kowalskim i innymi).
- Jak się przyjrzymy własnej istocie, my to ogromna dusza, to jest zapis wszystkich
myśli i czynów od chwili urodzenia, na dodatek tam widać od razu, które nici są
aktywniejsze. Tutaj widać aktywność danych cząstek. Jak o kimś myślę, czy o danej
sytuacji to ona jest rozbudowana, o innych mniej to mniejsza. Fragment danego
człowieka tam jest umiejscowiony, a rozbudowany dlatego, że on czymś tam żyje.
Jak nie ma zborności w naszych cząstkach, to jedne są nadmiernie wyostrzone, o
innych zapominamy i są małe, a wszystkie tak samo ważne. My czasami
zapominamy np. o przykrościach nam wyrządzonych, przykrywamy je, a to
doświadczenie jest nam potrzebne i wpływa na nas, my nie wiemy skąd płynie ta
siła zmuszająca nas do podobnych reakcji ( patrzymy na kogoś, a widzimy
Kowalskiego, choć to nie on i reagujemy automatycznie).
Jak wszystko jest zborne , to jest tak samo wielkie, jeden i drugi człowiek jest tak
samo ważny, choć więcej doświadczeń mamy z tym kimś, zaczynamy normalnieć.
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Jak ustawimy własną zborność w ciele egzystencjalnym czyli ciele przestrzennym,
nagle nie wkurza nas wczorajsza sytuacja, bo wszystkie cząstki są takie same,
odnajdujemy się. Wtedy harmonia energetyczna, duchowa i biologiczna jest na
odpowiednim poziomie.
Jak zaczynamy żyć pewnymi sytuacjami, zauważamy, włącza się punkt skupienia
uwagi, włącza się powoli świadomość danej rzeczy. Jaźń dopiero całość ogarnia,
rezygnuje ze świadomości, bo i tak odnajduję się właściwie poprzez zborność,
poprzez te pasma, które są tu utwardzone. Kiedy włączam jaźń, czuję ruch jaki
powinien być, czuje się co się powinno zrobić.
Przez to, że nie będziemy wiedzieć kto był naszym bliskim w innych wcieleniach, a
bliski powinien być każdy, będziemy uruchamiać światło, by popłynęło do
wszystkich, w tym i do tych, którzy byli kiedyś naszymi bliskimi, a teraz potrzebują
pomocy. Uruchomimy światło, będzie powstawało między nami. W egoizmie tego
światła nie można uruchomić, tylko dla własnych dzieci, tych, które się skrzywdziło,
będzie musiało być uruchomione dla wszystkich, a my będziemy mieć tylko
nadzieję, że dopłynie także i do nich (czy to pijak w rowie czy bandyta na
kierowniczym stanowisku, to tylko zagubione dusze). Jak będziemy coś uruchamiać
to tylko po to, by popłynęło do serca tego człowieka, by zrobić coś dla niego
chociaż teraz, tak jak nie mogliśmy wtedy.
Dodatkowe instrukcje do pisania automatycznego.
Pełne odczucie życia jest podstawą do ingerencji w świat duchowy czyli ciało niczym
akumulator, zachwycone czuciem samego siebie, jest gotowe, by pomóc nam w
uruchamianiu pasm jakich my możemy z poz. energ. czy duchowego nie uchwycić, a
one też w tym wszystkim uczestniczą ( kanały info, zejściowe).
Jak jest wewnętrzna radość, powstaje wibracja, która wszystkim potrząsa, jakby
emocje nie mogły się jakiś czas przez to przebić i wszystko poprawnie funkcjonuje.
Nawet jak włącza się umysł, to pod kontrolą świadomości.
Żywotność przy okazji blokuje pewne niechciane wibracje.
Umieścić białe światełko w piersi, pozwolić by tu zabłysło, po chwili odczuwamy je na
czole, a następnie odczuwamy je jako gęsta kulę na głowie ( zachować tę kolejność)
i wtedy taka antena ze szczytu głowy idzie do góry, jak biały piorunochron łapie
kontakt z duchowym źródłem.
- Miłość to jest współistnienie, to coś, co wiesz, że łączy cię z drugim człowiekiem,
który będzie się o ciebie troszczył, tak jak ty o niego, taka jednia. Czymś
podobnym w paśmie energetycznym jest kochanie, ale kochanie jest
jednokierunkowe, bo wymaga energii, jest egoistyczne ze względu na ograniczenie
energetyczne.
- Dlatego to, co podali w przekazach – upatruj dzieci swoich w tym kogo uzdrawiasz
od razu bardzo dopinguje, pasmo jest uruchamiane, wola wzrasta, wzrasta
ciśnienie.
Głowica, Złota Kolumna, to są elementy z Kanału Światłości, a Oni nam tylko
podpowiadają, z których instrumentów się tutaj korzysta, ważne, że otwarty kanał i
działa.
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Kula, która się ukazała, to moc Zeusa, Jezus korzystał z niej w uzdrawianiu ( na
maxa). Jakby się tu ukazało to, jest to piękne, ale to trzeba zasilać czyli na poz.
Bogów to, to co dajesz jest zapisane i tylko jednoczysz się poprzez działanie. Umiera
w tobie działanie, bo nie jesteś stały, nie masz kontaktu z Bogiem. Masz w
przestrzeniach duchowych i masz przez ludzi w przestrzeniach energetycznych, ale
nie z tamtymi siłami.
- My jesteśmy źródłem działania, wypracowaliśmy sobie to. To nie chodzi o
skupienie uwagi, trzeba stać się wewnętrznym, rezonującym kanałem, który czuje,
który wie kiedy trzeba działać.
- Modlitwy odsłuchać raz nie wystarczy. To jest jakby odnajdywanie się. Najpierw
pierwsza płaszczyzna, potem druga, niby to samo, ale będzie się dostrzegać nowe
elementy. Za każdym razem są one jeszcze głębsze, zapisują pewne
doświadczenia.
Te modlitwy lecą nie przez przypadek, Góra to ustawia, przerabiać po kolei, nie
skacząc. One są specyficzne. Jak się te modlitwy zakończą, to będzie, jakby
zgromadzony potężny ładunek, będzie się czuć siebie, czuć przestrzeń, obecności w
tej przestrzeni.
- Zacząć uzdrawiać, działać na ludzi.
- Wahadełko mamy tylko jedno – duchowe. Jak ci to zginie, weźmiesz jakiekolwiek,
a ono i tak jest pod tamto podłączone. Natomiast Oni co dodają do fizyczności
czyli coś na poziomie energetycznym. Natomiast do naszych wchodzi duchowe
(ono wystarcza do odczytów).
- Serce jest samoświadome, to oddzielna istota. To co się w sercu aktywnie chce
wyrazić, to jest miłość Boska, to jest cząstka nas i cząstka Wielkiej Całości. To jest
gigantyczna latarnia, która w tym malutkim odwłoku ciała fizycznego, w tej
skromnej okruszynce, która w tym wątlutkim duchu, która w tym pragnącego
zmian Ojcu i Pra-Ojcu pragnie wyrazić to kim jest. Jest cudem, jest pomocą, jest
zbawieniem od trosk, jest naprawieniem tego, co zło chce wypaczyć. Pozwólmy, by
to samoświadome w nas, to miłość Boska, by wypłynęła, niech płynie strumieniem.
Boże spraw byśmy nigdy nie zapominali o tym, by to serce nasze płonęło, by ta
miłość Boska z nas wypływała, bo to jest aktywny Chrystus, który łączy się z
innymi.
Boże nie pozwól zapomnieć o prawdzie o tym, że każda niewłaściwa myśl, słowo i
czyn zamyka serce i gasi miłość i może jej zabraknąć dla naszych bliskich.
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Wahadełkowanie Gliwice 8 maja 2012 :
- Na razie wszystko to, co było, wszystkie info dotyczą zapanowania nad energią.
Jeśli ktoś totalnie zapanuje nad energiami, budzi się jako duch ( nie DC, bo ot
wyższy poziom).
Sprawdzać:
w ilu % dotychczas zapanowałam nad energią ?
- Mówimy, że dążymy do obudzenia duchowego, wzrostu duchowego, ale tak
naprawdę mówimy o obudzeniu się w duchu, na razie to nie jest wzrost duchowy,
ale wzrost energetyczny.
Sprawdzać:
ile % energetyki mogę przerobić dzięki jakiejś osobie np. : mąż, żona
wykorzystując ją i jednocześnie jej pomagając ( w trudnych relacjach w
domu) ?
- Na skali Bovisa odczytuje się promieniowanie w przestrzeni, ciała. Radiestezja i my
możemy to samo ująć choć innymi skalami. Czakram wawelski został przykryty, nie
jest całkowicie zamknięty (obecnie promieniuje 10.000˚ Bovisa - było 40.000˚)
- Pole energetyczne człowieka (a człowiek to żywa istota) nakłada się na przestrzeń i
może obniżać lub podwyższać promieniowanie czyli wpływa na przestrzeń np. w
domu. Trzeba pracować nad związkami, sprawdzać kiedy może być źle, choć teraz
jest dobrze ( by temu zapobiec).
Sprawdzać :
- przychylność Zaświatów do bycia w tym związku.
- czy powinno się zostać w tym związku, jak długo
- korzyść energetyczną z bycia w tym związku ( możliwość przerobienia
pewnych rzeczy).
- Esseńczycy w czasach Jezusa jedna fizyczna rodzina to najczęściej 2,3 kobiety i
dwóch, trzech mężczyzn, a dzieci były wspólne, bo oni rozumieli, że pomagają
komuś przyjść. To było idealne rozwiązanie ekonomiczne na tamte czasy, pomagali
sobie w trudnych sytuacjach.
- Podejmując jakąś pracę, jakieś doświadczenie sprawdzić w ilu % chodzi o to by coś
pojąć , zrozumieć.
Sprawdzać :
- jaka jest szansa, % prawdopodobieństwa, że tak się „coś” stanie (
np.: nasze plany).
- Góra może uruchomić tylko to, co w nas jest, nie mają prawa do
innych działań, dlatego jeden człowiek wspiera drugiego
energetycznie czy na poziomie duchowym czy też na poziomie
materialnym. Nic za nas nie zrobią, pomagają wzrosnąć w siłę.
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- Nie ma wykorzystywania Boga do własnych celów (własnymi rękami i nogami
wszystko osiągamy).
Jeśli otrzymany prezent np. medalion źle odbieramy:
Sprawdzić :
w ilu % wibracja osoby rośnie lub spada i jaki jest w tym % udział
prezentodawcy.
Są 3 progi poziomów :
0 - 9 to próg energetyczny
9 - 12 - to pierwszy poziom duchowy
12-13 – to drugi poziom duchowy
Jak zaczyna się korzystać ze zwierzęcia, to trzeba być temu wiernym, nie zaniechać
tego, trzeba zachować czystość. Jak budzisz te siłę, to musisz zachować czystość.
Szamani mówią „ jak obudzisz jakąś siłę to bądź lojalny, nie utrzymasz tego poziomu
i jest po tobie, bo ta siła wchodzi i niszczy”
To jest duża odpowiedzialność. To potężne siły natury.
- Trzeba popatrzeć, jakby odtworzyć to, jak się ludziom ukazywali czyli odnaleźć
swoje prawdziwe cechy, odkryć się jako Bogo-zwierzak.
W mitach bogowie pierwszego rzędu wszyscy przyjmują postać zwierzęcia, oprócz
Zeusa, pokazują charakter.
Przy pierwszej przestrzeni duchowej, jak wchodzimy, to już nie jest zwierzę choć
kiedyś było twoje zwierzę tylko człowiek już posługuje się tym zwierzęciem czyli
wchodzi w ducha samego siebie, to taka postawa. To pierwszy poz. duchowy i z
tego poziomu działasz w świecie energetycznym. Więc jak ktoś zadziałał czysto
duchowo, to z poz. zwierzęcia, ale jest jeszcze drugi poziom duchowy, gdzie jest
inny charakter, jeszcze inne zwierzę.
To wszystko jest poziom Pra-Ojca.
Te zwierzęta to podpowiedź już jest, tylko my musimy ewoluować, by się
dopasować do energetyki. Trzeba obudzić się w swoim zwierzęciu. Fizycznie zejść
jako to zwierzę i załatwiać swoje sprawy. Nie energetycznie tylko fizycznie zejść,
obudzić się jako zwierzę. Rano otwieramy oczy i jesteśmy zwierzęciem. Jest to
postać niezniszczalna. Ludzie będą się bali, ale mamy głos, żeby przemawiać,
możemy pokazać pewne rzeczy tak, byśmy byli człowiekiem i w razie czego
przybrać ludzką postać z tą charakterystyczną i patrzeć co będzie, żeby doświadczyć
tego, co umiemy zrobić z ludźmi, dla ludzi, jacy być, jak realizować cele, ale to
potężne, niezniszczalne zwierzę czy człowiek ze zwierzęciem.
Człowiek w 80% zwierzę w 20% dla ludzi, a w terenie może być 100 % zwierzęcia,
też w działaniu czyli tak jak ci bogowie – głowa zwierzęcia. Tę postawę trzeba cały
czas czuć, to zwierzę ma pozostać.
Wchodzimy w modlitwę i to jest początek działania, to co kiedyś będziemy robić.
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- Jaźń nie jest wszystkim, najwyższą formą jest świadomość Boska.
- Od intensywności naszego bycia zwierzęciem zależy moc działania, z tego poziomu
korzystasz z mocy ( poziom intensywności wyznacza poziom mocy).
- Za jakiś czas, członkowie rodzin, którzy niszczą innych zaczną się bać tych zwierząt
- Trzeba się całkiem w zwierzęciu obudzić, natura zwierzęcia, ta duchowa, musi być
obudzona.
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Warsztaty 23 czerwca 2012 Katowice
Mamy poziom fizyczny, energetyczny, duchowy i boski. Na poziomie
fizycznym odnajdujemy się od dziecka, czyli otwieramy oczy i widzimy wszystko to,
co jest związane z oprogramowaniem (ludzi idących bratersko bronić granic –
najlepiej w innym kraju, widzimy, że żyją w iluzji) na tym poziomie. Wystarczy na to
spojrzeć z poziomu duchowego, by załapać o co chodzi.
Poziom energetyczny, czyli wszystko to o czym dotychczas mówiliśmy czyli spojrzenie na to z poziomu ducha. Duch patrzy w dół i podpowiada co jest. W
ten sposób można tylko dojść do tzw. bezwarunkowości. Są tam jeszcze takie dwa
stany: stabilność i posłanie. Ale, żeby to posłanie otrzymać, trzeba sobie na to
zasłużyć. Posłanie mówi o tym, że chcesz dziecku pomóc (bo jest w tarapatach)
bezwarunkowo, nie pytasz – ale „Kowalskiego” możesz pogrążyć. Jest to błędne
odniesienie do poprawności w świecie energetycznym. Wszystko to, co dotychczas z
poziomu Ducha przerabialiśmy, to jest zapanowanie nad energiami i nad niczym
więcej. Natomiast do samego życia tu i teraz nie trzeba niczego więcej. Jak
zapanujesz nad energiami tzn. jesteś wyciszony, odbierasz sygnały płynące z
zewnątrz, nawet wiesz kiedy one będą przychodzić, wszystko wiadomo. Nie można
do nich dotrzeć – to po co mówić. Najlepiej jest tu milczeć. Jest trudno i jak się
spotykamy ze sobą, można odetchnąć, ale i tak będąc na poziomie energetycznym
popełnia się potężne błędy. Dopóki tego nie przerobimy jest chaos.
Życie relacjami z drugim człowiekiem jest chore, a to są podstawowe
programy, które nas tutaj trzymają (nienawiść, chęć odwetu). Dopóki jest w nas
kochanie energetyczne, to też jest dramat. Są tu wartości, które nas ciągle podnoszą,
ale to jest pułapka. Albo otwierasz się w uczuciu na poziomi duchowym – i wtedy jest
to bezwarunkowo, albo kochanie u Ciebie jest czymś do wymiany (coś za coś) w
świecie energetycznym. Jest to cudowne dla ciała fizycznego wtedy, gdy w grę
wchodzi namiętność, bo ciało jest w radości i zapisuje w sobie pewne rzeczy po
kontakcie z drugim człowiekiem – jest sprężystość w komórkach, jest rozświetlanie.
Nie życie relacjami (bo to już przerabialiśmy) - natomiast niepoważnie ciągle
traktuje się następny poziom panowania nad energiami: NIE ŻYĆ DRUGIM
CZŁOWIEKIEM. Ten dział jest jakby odrzucany. W naszych myślach inny człowiek,
czy system, czy cokolwiek innego cały czas funkcjonuje. Tu pytanie: to żyjemy dla
siebie, czy dla myślenia o drugim człowieku? Wracamy tutaj z powrotem do umysłu –
a umysł zawsze jest. To, co jest tym genialnym programem, dzięki któremu Dusza (a
więc świadomość w tych wyższych wibracjach i jaźń – a to już jest Czysty Duch)
potrafi odnajdywać się w ciele. Wiadomo, że są programy, które poprzez eter sterują
całą energetyką i ciałem fizycznym  to umysł musi być podporządkowany. Dopóki
umysł rządzi się w człowieku, to jesteśmy jego niewolnikiem.
Jak nie przerobione jest kochanie i wybaczenie – czyli stany duchowe
(bo to są stany duchowe, choć wyrażone w świecie energetycznym) - to
automatycznie tracimy się (chcemy wbić szpilę Kowalskiemu). Dlatego bez tych scen
nie można ruszyć. Jak jest cisza to jest pięknie: myślę o czym chcę, robię co chcę,
sygnały płyną, ale jak spadną do zgiełku energetycznego  to wracam do starego
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myślenia (po co tym żyć!). Wszystko zależy od tego, co jest zapisane – czyli jakimi
jesteśmy ludźmi, jaką mamy formułę energetyczną – a to sprawia, jak się w tym
życiu odnajdujemy. Zapisać się trzeba na nowo nie podlegając umysłowi.
Dopóki świat duchowy się w nas nie obudzi będzie źle. Zawsze sprawdzamy
tylko obudzenie się w duchu (w %), ale nikt nie sprawdza aktywności w
Duchu, a to dramat. Świat Duchowy, który się dopiero u nas zaczął otwierać (to jest
świat energetyczny i będzie opisany w „Wojnach Energetycznych” – wystarczający do
totalnego zapanowania nad życiem) jak się w kimś z nas otworzy, człowiek
zaczyna żyć Misją, musi zrealizować to, po co przyszedł. W tym „muszę” nie ma
posługowego sposobu (takiego Tereso-Maryjnego), nie o to chodzi. Kiedy jesteśmy
uczciwi w myśli, słowie i czynie – wszystko co robimy, jest czyste i jest w posłudze
dla innych (naprawiasz auto za uczciwe pieniądze itd.). Cokolwiek robię, robię tak,
jakby Bóg na mnie patrzył, bo nie można inaczej. Czyli idziemy wtedy drogą w której
realizujemy to, co było jeszcze w poprzednich wcieleniach, a przy okazji to, dzięki
czemu dodatkowo się rozwijamy.
Uzdrawianie, działanie to nie misja, to zwyczajna ludzka
poprawność. Wtedy, kiedy trzeba a człowiek potrafi: uzdrawia, pomaga itd. i się z
tego cieszy. Świat Duchowy się teraz ukazuje, to novum, inne są tu zasady. Pierwsze
to zrozumienie, że na poziomie duchowym - czyli kiedy się budzimy na poziomie
Ducha - istnieją podobne ograniczenia jak w świecie energetycznym. Na przykład w
świecie energetycznym mamy przenikanie energii innych ludzi do nas, mamy
opętanie drugim człowiekiem  bo miał wyższe w sobie ciśnienie energetyczne i jego
energie z całymi polami psychicznymi wchodzą w nas - i o to my się czujemy słabsi,
przejmujemy ich stany energetyczne (sposoby myślenia, podejścia do świata). Jeśli
to jest sprzeczne z tym co jest w nas, czujemy się słabsi, rozchwiani, to jest opętanie
człowiekiem. Może też być opętanie przez istoty. Wtedy, gdy to kasujemy, człowiek
odzyskuje pełniejsza kontrolę nad myśleniem i nad wolą.
Podobny schemat istnieje w świecie duchowym. Gdy udało nam się ściągać
śniących to okazywało się, że człowiek odzyskuje – co najmniej na odzyskanym
poziomie – kontrolę nad własnymi myślami i wolą. Wola jest czymś umownym, to
taki mechanizm, to coś naturalne. Jak nie mamy woli (np. tylko 10%), to cokolwiek
w życiu będzie się działo, my z tego rezygnujemy. Mamy plany, pojawia się
przeszkody  to my się wycofujemy. U osób ze słaba wolą okazuje się , że
śnienie nimi przez istoty duchowe jest nawet 80 %-towe i większe. Nie jest
powiedziane, że to są istoty złe. Jak się budzi dziewiczy Duch, ma prawo tych, którzy
się gubią, którzy są na dole w jakiś sposób poprowadzić. Oprócz tego, są ci co nami
śnią z PTP i wtedy jest źle. Jest tu taki sam mechanizm jak w przypadku opętania,
tyle tylko, że śnienie zaczyna się w wieku 2-3 lat i człowiek przyjmuje taką, a nie inną
formułę zachowania się, postępowania, odnajdywania się w życiu. Czyli ten
wykształcony mechanizm wydaje mu się czymś naturalnym. Jak to ściągamy, ludzie
odzyskują panowanie nad swoim życiem na bardzo wysokim poziomie. Nie ma
jeszcze czegoś, co by pozwoliło nam dokasować inne rzeczy, bo trzeba być w
parametrach Boskich.
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Dopóki człowiek nie jest silny, Góra nie pozwala na pełny przepływ
informacji, by nie zwariować (słyszenie, widzenie energetyczne) odczytywanie scen na poziomie energetycznym jest w nas blokowane.
Można sprawdzić:
100% - to co musi być w nas, bo każdy ma jakąś granicę
i ile % jest - żeby widzieć, że można to odbierać
Jak duch przychodzi, manifestuje się kolorami, scenami, są przebitki scen,
mieszają się wcielenia i światy i można się pogubić. Na poziomie duszy odbierasz
tylko to, co jest tu i teraz. To wszystko co tutaj jest, to energetyczne widzenie,
słyszenie i wiedzenie jest wielkim darem, dzięki któremu nie przekracza się drzwi dla
samobójców energetycznych.
Świat duchowy dopiero się otwiera, będzie się to rozwijać, to przyszłość.
Najpierw trzeba totalnie zapanować nad umysłem, bo przy każdym wejściu w
przeszłość włączamy umysł. Żyj marzeniami, przenieś punkt skupienia tylko do
przyszłości.
Odbijanie tego, co do nas przychodzi jest niezrozumieniem, jestem wówczas
taki sam jak ci, co to produkują.
Mocy podziałaj tak, żeby się relacje (w pracy, w domu) poprawiły 
przeszłość przenoszą do przyszłości bez odtwarzania energetyki.
Większość naszych, cały czas przeszłość ma włączoną, tylko pracują nad sobą,
żeby być czystym, ale na łańcuchu sami się trzymają – a mógłby być sukces w życiu.
Na poziomie energetycznym „do zrobienia” oznacza przerobienie scen, totalne
panowanie nad energetyką, dbanie też o ciało fizyczne i o uzupełnianie energii,
energetyzowanie wszystkiego. Wymaga to naszej pracy, ale jest proste.
Zaczynamy żyć tylko przyszłością (np. wrócę do domu i ma być lepiej)
Marzenia i walka o sceny. Sceny nie przychodzą jak się nie chce. Jaka była
motywacja do tego, by się ta scena ukazała? Muszą być czyste intencje: „Boże,
Twoje dziecko chce być czyste w myśli, słowie i czynie” – inaczej nie ma
sceny. Sprawdzić, dlaczego nie chcemy być czystymi (chce kochać, być w
wybaczeniu, ale żyć po staremu). Albo się budzimy w Duchu i jesteśmy poprawni,
albo nie. Jeśli ktoś chce to zrobić, to czerpie prawdziwą satysfakcję z tego.
Modlitwy warsztatowe budzą człowieka, ale bez przerobienia tych do
współtworzenia też niewiele dadzą (najpierw trzeba przerobić od pokochania
siebie, wybaczenia itd.) Gdy się to przerobi, nagle pojawia się bezwarunkowość –
taki cudowny stan. Patrzysz z góry na Planetę, widzisz co ludzie zrobili (odgrodzenie,
nienawiść) i chcesz by się obudzili, kochali, żyli w jedności. Czyszczę po to, by
człowiekowi było dobrze, żeby lepiej to życie wyglądało. Intencje muszą być
czyste. Dopóki jest się w energetyce nie ma prawdziwej chęci do zmian.
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Kiedy pojawia się w człowieku bezwarunkowość wtedy wiemy, że
człowiek jest w duchu obudzony. Dopóki bezwarunkowości nie ma, trzeba nad
tym pracować, ale my nie możemy się oszukiwać  że chcemy, bo tak naprawdę nie
ma chcenia - to jest rys kościelny: „Boże zrób to za mnie”, tak to w tle działa, a my
przecież jesteśmy dziećmi Bożymi i trzeba się w tym obudzić.
W sceny będziemy wchodzić, zaczyna się praktyka, jak będziemy chcieć –
inaczej jesteśmy w modlitwie, a umysł pracuje, nie żyjemy dla siebie. Jak żyjesz
prawdziwie dla siebie, wtedy w cudownej energetyce wyrażasz się dla drugiego
człowieka  jak jesteś chory, promieniujesz na drugiego człowieka chorobą.
Najpierw przepracować siebie, siebie oczyścić – a tego nie ma.
Jesteśmy podpięci pod 13-ty promień, niedawno stało się to faktem, ale
można z niego korzystać w ramach swojej mocy. Wszystkie parametry są takie jak u
Jezusa, ale uruchamia się przepustowość tego promienia przez siebie, poprzez swoja
własna moc, czyli jesteśmy takim filtrem. Im jesteś czystszy, tym intensywniej
korzystasz z tego, co idzie z Góry i możesz to posłać drugiemu człowiekowi.
Pojawiły się już kryształy, ludzie zaczynają je widzieć, tylko sami nie
potrafią uruchomić. (Zbyszek: ja też, ale robię wszystko co mówią, robię wszystko na
swoim poziomie). Nie możemy się oszukiwać, że chcemy pracować dla siebie,
obudzić się w czystości.
Modlitwy warsztatowe są na poziomie pośrednim miedzy energetyką, a
duchem czyli duszo-człowiek jest cały czas połączony z duchem, nie ma istniejących
oddzielności. Tak naprawdę ciało, dusza i duch istnieją oddzielnie i możemy
obserwować te trzy cząstki, te trzy pasma jak się z sobą przenikają. Natomiast to co
my przerabiamy to tylko obudzenie się ducha i człowieka, ciągle jeden zwarty twór jak się uda to średni poziom (całkiem nieźle).
Co jest dla nas kolejna przeszkodą; my mamy Talarońskie ciała ze
specyfiką zapisu dojrzewania. Normalnie ciała te żyły około 1000 lat, tzn człowiek
rósł powoli, dojrzewał dłużej (nasze 18 lat – ich 30), dojrzałość osiągali więc w wieku
50-60 lat. Ich system rozciągał w czasie to, co u nas jest skrócone, oni mieli
normalny tryb i człowiek był wówczas społecznie dojrzały i zaczynał pracować mając
200 – 300 lat. Była to osoba, która miała wiedzę, odnaleziona w energiach. To była
pełna w duchu obudzona istota. Nie pozwolił, by system ranił jego własne dzieci,
braci, siostry, on czuł związki z nimi. Nasze ciała mogą żyć i 120 lat, ale jedzenie i
stres, energia nas przede wszystkim zabija. W harmonii energetycznej moglibyśmy
żyć i 200 lat. Komórka cały czas produkuje światło, naukowcy już to jądro w komórce
odkryli, ono cały czas w komórce wszystko zasila, procesy starzenia są opóźnione.
Powinniśmy zaczynać dorosłe życie, odpowiedzialne w wieku 50-60 lat, kiedy
zdobywamy doświadczenie, a w wieku 200 lat służymy innym i tego chcemy.
Mózg 6-cio latka nie jest przygotowany w genach do przyjmowania informacji,
to okres zabawy. A to 18-letnie dziecko zaprogramowane wyższością, postawienie na
młodość jest totalnym błędem, promowanie głupoty, niedojrzałości, a starsi
mądrzejsi są odsuwani (do domu starców).
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W świecie Talarońskim umysł samoistnie zostaje wykasowany i włącza się
świadomość w wieku 50-60 lat – nawet u nas się włącza, to naturalny mechanizm. U
nas po odchowaniu dzieci budzi się poszukiwanie ścieżek duchowych, wartości
ponadczasowych, czujemy, że jest jeszcze drugie dno. Naturalny nasz mechanizm
budzenia się został zakłócony, dlatego jest nam ciężko.
Będą w nas przyspieszać jakieś procesy, dzięki czemu będzie można być
szybciej dorosłym – czyli umysł będzie podporządkowany świadomości w naturalny
sposób, w przyspieszonym trybie u tych osób, które nad sobą nie pracują (ale będą
tu ograniczenia, bo wszędzie trzeba dołożyć coś z siebie, a nie czekać na zbawienie).
Musimy wiedzieć, że jest z nami źle ale w tym sensie, że pogubienie jest, ale
dołożymy trochę pracy i ile tylko można skorzystamy z podpowiedzi i Ich
prowadzenia, żeby się obudzić w jak najwyższej cząstce siebie. Ale to trzeba
utrzymać (radość). Dalej popełniamy błędy energetyczne. Dbanie o radość to jest
nakarmienie Duszy czyli swojej energii wibracją. Nie dbając o radość słabniemy, nie
ma ciśnienia w nas i inna energetyka wchodzi w nas i przegrywamy w tej wojnie
energetycznej. O ciało trzeba dbać, o Duszę energetyczną trzeba dbać, o Ducha –
techniki pomocnicze, Dziupla – i niech leci. Ale musimy być w sobie obudzeni.
Przeróbka i wyskok w przestrzenie duchowe odbywa się w świecie
energetycznym, kiedy obudzona świadomość na powrót umysł sobie
podporządkowuje, czyli musimy nadrobić te kilkadziesiąt lat i przesunąć to, żeby
umysł był narzędziem, a nie mordercą, terrorystą w nas samych. Umysł to zwykły
procesor, gigantyczny program, ale on steruje wszystkim.
Jak przy uzdrawianiu nie ma totalnej bezwarunkowości i chęci
pomocy, energia jest, ale nie przepływa - to jest kochanie na poziomie
energetycznym. Uruchamianie miłości na poziomie duchowym jest dla nas po to,
żeby ten, kogo chcemy uzdrowić zgodził się na to, byśmy go uzdrawiali i przez to
sami wzrastali. To nie im powinno zależeć, że ich uzdrawiamy tylko nam, by ich
uzdrowić (role odwrócone). Jak zaczynamy pracować nad sobą (jesteśmy coraz lepsi,
albo coraz gorsi – w złu), nasze pole poszerza się. Jak jesteśmy budzeni w Duchu (w
złu lub w dobru), to pole się poszerza, a w to duże pole wnikają (przenikają) osoby,
zwierzątka, cieki wodne (cały bajzel energetyczny) iluś „Kowalskich”. Trzeba to
wszystko oczyścić, dyskomfort zanika, bo ugruntowałem w tej przestrzeni - czyli ciele
egzystencjalnym - siebie, bo przemiana, kotwienie się w świecie energetycznym też
to obejmuje, a nie tylko zmianę DNA.
Jak się ku temu idzie, to trzeba BHP energetycznego przestrzegać. Na
szczęście jak ktoś nad sobą nie pracuje to i to pole się tak nie rozszerza. Musimy
mieć tego świadomość, że rozszerzając się, wszystko co obejmujemy w tym polu,
zaczyna nam zagrażać, albo nas wspomagać, są to wspólne stany - dlatego tak
ważne jest oczyszczanie, uzdrawianie innych. Kowalski jest w nas zawarty - może to
nasze dziecko z innego wcielenia?
Uczą nas tego, byśmy wiedzieli, że się rozszerzamy w świecie energetycznym
pochłaniając wszystko to, co wypełnia ciało egzystencjalne. Zabraknie nam ciśnienia,
obniża się poziom wibracji, nie utrzymujemy tego molocha i słabniemy, bo energie
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niskowibracyjne innych (a taka jest szara strefa) po prostu w nas są zawarte.
Dlatego w ciele egzystencjalnym sprawdzamy ciśnienie: ile mnie, ile
czegoś innego jest w nim.
Uważaj z kim się zadajesz (mówi Góra). Jak potraktujesz innych jako swoich,
jak ich pokochasz i wybaczysz (to, że są słabi i w tej szarej strefie się gubią, żrą, to
ty przepraszaj Boga, że wiesz więcej i możesz to przemieniaj ich sobą, to zacznie
się wszystko zmieniać. Kto aktywnie poprzemieniał swoją rodzinę patrząc jak te
zagubione istoty wzrastają?
Jak wzrastasz, wyjdź ponad tę Planetę i popatrz.
Na wahadełkowaniach, ludzie sprawdzają takie rzeczy jak się odnajdują itd.
ale niewiele robią dla siebie. A tam są wszystkie informacje potrzebne do obudzenia
się i uaktywnienia ducha w 100%. Taki uaktywizowany Duch idzie własna drogą.
W świecie Boskim żyje IDEA – to jest taka dziwna rzecz, która tworzy to,
co jest u góry, wyznaczając rytm temu, co jest na dole. Czy Duch się zamanifestuje
w postaci fizycznej, czy energetycznej – dla niej nie ma znaczenia. Kto się wyraża w
IDEI, ten jest przez nia prowadzony. Problem polega na tym, że IDEA, tak samo jak
Kreacja jest czymś oddzielnym, nie możemy tego zdobyć, albo to nas wybierze, albo
nie. Albo jesteś czysty i to Cię wybierze, a możesz być czysty i Cię nie wybierze, nie
można pod to podpiąć kogoś – czyli Sprawiedliwość Boża istnieje.
Im mniejsza jest w nas czystość, tym słabsze jest w nas pole i to, co z Góry
idzie, nie działa – też Sprawiedliwość Boża to rozwiązała. To samo w IDEI, dopóki
czystości w Tobie (w myśli, słowie i czynie) nie ma, nie ma i IDEI. Nie ma
znaczenia co ludzie powiedzą, Ty musisz wiedzieć, że jesteś czysty.
DUCH nic nie czuje, by odczuć musi przyjąć formę energetyczną albo
fizyczną. Wszystko to, co odczuwamy: smak, uniesienie energetyczne – to jest dla
Ducha „bajer”. My tego tak nie odczuwamy, bo kody karmiczne i inne, odcięły nas od
Ducha, nie jesteśmy obudzonym duchem. Dopiero pracując nad sobą zaczynamy
odczuwać, że prócz nienawiści są inne uniesienia, takie wzloty i jest nam wtedy
dobrze.
To, czego DUCH nie może osiągnąć, to w czym my się zatapiamy i czego nie
doceniamy, jest cudem stworzenia, dlatego wiele z tych Duchów podpina się pod
człowieka (nie tylko wchodzisz w tego człowieka, żyjesz nim, ale odczuwasz jego
komórki, energię innych). Są jeszcze poziomy do których nie dotarliśmy, nawet nie
duchowe, jest jakaś inna rzeczywistość w człowieku i ten ktoś też tamtym
fragmentem naszej istoty żyje i tak się przyzwyczaja do tego, że uznaje, że to jego.
To coś, jest w nas i powoli przejmuje kontrolę i może w człowieku coś zmienić.
Nasza Planeta jest podpięta przede wszystkim pod istoty, które nie są nam
sprzyjające i jak wchodzą w człowieka w wieku 2 – 3 lat, to co chcą, zaczyna się w
nas ustawiać. Mechanizm jest doskonały i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wydaje
się nam, że to my robimy, że to wypływa z nas – a jak sprawdzamy: wola 10%-20%.
Dopiero jak u kogoś wola wynosi 40% jest stabilność energetyczna tak duża, że
potrafi się utrzymać swój cel, ale ciągle inni żyją tym życiem, ciągle większość tego
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życia to nie nasze cele. Mamy wdrukowany program, że tylko tyle możemy zarobić,
żyć z jednym tylko z jednym człowiekiem itd.
My się mamy odnaleźć w tym, co jest nami – w Duchu, a tam jest
totalna tolerancja, nie ma relacji, od nas płynie cudowna energia, drugi człowiek drugie Dziecko Boże jest po to, by być w nim w radości. Jak idę „na dzieciaka”, „na
pijaka” …..ci ludzie się otwierają, bo ich prawdziwa natura, jak w Bogu Twórcy kiedy
walczył niewinnością, odkrywa to, co jest w nas czyste, a to zawsze tam jest, tylko
trzeba się tym posłużyć: zmienić, naprawić – to wszystko trzeba zrobić. Jak inni nami
śnią, to tego nie zrobimy.
Nadrzędny program jaki Bóg nam dał, to jest bycie szczęśliwym.
Czysty Talaron przeciągał ręką i człowiek był zdrowy.
Kiedy my się tu odnajdujemy przez to, że nas uczą, kiedy kasujemy różne
rzeczy, budzimy się w swojej zwykłej, ludzkiej poprawności, stajemy się człowiekiem
prawdziwym. Nie będziemy Talaronem, ale możemy po części odtworzyć jego
prawdziwą duchową naturę, która sterowała umysłem, a więc światem
energetycznym według własnych życzeń. Sceny do tego muszą być, by to potem
utrzymać.
W Idei zawarte są kody ułatwiające. Zakodować można uzdrawianie, by
leciało – mechanizm jest w nas. Nie trzeba znać kodów, trzeba chcieć, wola to
uruchamia. Kiedy się działa Ideą, czujesz, że Twoja własna wola to jest jakby moc.
Czujesz, mówisz i te pasma same to robią, bo są w Tobie zawarte.
Duch jest wolny, nie ma w nim wrogości, nie ma kajdan, a jak my się
w Duchu budzimy to naszym ideałem jest Ojciec czyli Duch Całości, Pra-Ojciec to
Duch Całości korzystający z działania, z istnienia. Wola, jak jest czysta, uruchamia
czyste siły duchowe, jak jest ciemna ma wsparcie Belzebuba i ich sił duchowych – i
wtedy dzięki siłom duchowym uruchamia się kreacja. Kreacja to jest technika. Z
kreacji powołują w istnieniu „coś” – przy uzdrawianiu jest to samo.
IDEA wyraża się w człowieku Prawdziwym, (żaden z nas nie jest
prawdziwy  czystość w myśli, słowie i czynie) gdy ten całkowicie zjednoczy się w
trzonie duchowym (mowa o aktywności w 100%) i uzyska stabilność oraz
powołanie, które poprzez kreację w akordzie cierpliwości spłyną na ludzi w postaci
darów, ale „bez miłości ta fala nie powstanie”,
ale miłość służy tu tylko rozbudzeniu woli (trzeba chcieć z tym drugim człowiekiem
być). W ten sposób ożywa i otwiera oczy ostatni artefakt, czyli ORZEŁ. Orzeł to
dystans do rzeczywistości (Powrócony Duch, dystans poprzez odrzucenie UFO).
IDEA tworzy PRAWO, by zaistniała (czyli Idea Szczęścia Dziecka Bożego,
gdy gdzieś nie jest realizowana, tworzy Prawo. My zaczynamy działać w Prawie
Zmian, by to się wyraziło - i prędzej czy później i tak na tej Planecie będzie).
Kreacja i Idea same wybierają przedstawiciela do roli Pana Zmian (czyli
każdy z was, by w tym zaistniał, musi pracować nad czystością i musi tego chcieć na
poziomie Człowieka Fizycznego i na poziomie duszy, tak by wola w Duchu została
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dostrzeżona. Zawarłeś się w Idei, ale jej nie zrozumiałeś. Jest ona dla Ciebie
wszystkim. Wszystko jest całością, także Tobą, snem i twoim działaniem. Stań na
końcu snu i ujrzyj jak o Tobie śnią (wtedy się okazuje, że zaczynamy łapać czemu nie
możemy skorzystać z IDEI – bo z Idei mogłaby chcieć skorzystać cząstka tego, który
w tym robocie siedzi). Bądź kaleką, który uzdrawia światło, potem światłem, które
między innymi uzdrawia tego kalekę, a potem Ładem Bożym, który likwiduje Tobą
dysharmonię. IDEA to Ty w swym najwyższym wymiarze. Osobowy Bóg jest
osobowy, jest manifestacja mocy, ale i Idea jest osobowym Bogiem i mocą i
działaniem. Idea do utrzymania wewnętrznego snu korzysta z Kreacji, którą
wprowadza Ład Boży.
Są cztery stany, cztery racje, cztery poziomy i cztery skuteczności kreacji:
- Kreacja Fizyczna: potężna i oczywista
- Kreacja Energetyczna: płynna i wątpliwa, ale przenosząca i sterująca
myśleniem, emocjami, eterem i ludzkim snem na poziomie fizycznym,
- Kreacja Duchowa (wątpliwa i kapryśna): tylko czasem uchwycona w
skutecznym działaniu (sam Duch ma małe działanie, dopóki cię tamto nie
wybierze, bo nie jesteś podpięty – nie ma mocnego działania.
- Kreacja Boska (do nie zmierzamy, ale kto może chcieć tam zmierzać? do
domu swego  Bóg. A kto się w Bogu odnalazł jako Bóg?): będąca
aktywnym odbiciem w Lustrze Ładu Bożego zawartego w IDEI. Gdy tu
zapragniesz być w całkowitej harmonii ze wszystkim, zaiskrzysz mocą
Jezusową, a nie Chrystusową (Jezus był mocarzem, bo obudził się jako
prawdziwy człowiek, a Prawdziwy Człowiek czuje, że jest synem Bożym,
natomiast Chrystus to Duch, bo to jest moc z której i tak korzystamy, tylko
jako My, to my mamy być pochodnią, światłem), która jest ledwie droga do
zamanifestowania się Syna Bożego – czyli Prawdziwego Człowieka. Tu nic;
ani słowo, ani myśl, ani czyn nie może niczego zakłócić (stan idealny
Człowieka Prawdziwego). By to osiągnąć, trzeba zniknąć dla siebie i dla ludzi,
albo nic nie mówić, o niczym nie myśleć i nic nie czynić, by w ten sposób
tylko trwać (nie wchodzić w relacje, bo ty sam jesteś wszystkim), ale potem
musi się zamanifestować w czystym działaniu. Tak więc to co komu robisz
musi być doskonałe, bo w przeciwnym razie zabarwisz się dysharmonią
(mówimy o ciele przestrzennym, egzystencjalnym). By działać jak Jezus
musisz umrzeć dla świata energetycznego i duchowego (Jezus był fizyczna
manifestacją Boga. W tym świecie trzeba działać i w pełni ze wszystkiego
korzystać), by poprzez czysta fizyczność przemówiła IDEA, by oczy w
człowieku otworzył Bóg (udoskonalają nasze ciała, ostatnią granicą przez
którą nie możemy się w pełni zamanifestować jest właściwa energia,
właściwy stan ciała fizycznego). Gdy ścieśnisz winogrono i poleci z niego
wino, zrozumiesz, że ono (czyli wino) pociekło wcześniej niż ty się narodziłeś,
wówczas czas zniknie, a skoro nie będzie parametrem procesu, zostanie tylko
czyste działanie jako przejawienie się tego, co Bóg zechciał uczynić dla
przywrócenia w czymś Ładu Bożego (trzeba wyjść na wyższy poziom i stać
się tym artefaktem, tym, który stworzył Bóg  czyli Jego
dzieckiem. Poczuć to i zadziałać jako Jego Dziecko. W działaniu: pierwsze
zwierzę, drugie zwierzę i na końcu My, zobaczymy co będzie
najsilniejsze).
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Odkryj siebie w Ładzie Bożym, gdy już są w Tobie zawarte cząstki, zaburza je
jednak obecność ludzi w Tobie – więc selekcjonuj gości, przez co osoby zawarte w
Tobie się zmienią na obraz i podobieństwo Boże. I nawet, gdy fizyczny człowiek,
którego dotknąłeś znów zejdzie z drogi prawości, to powołany w Twoim Duchu i
Duszy jego poprawny wizerunek już na zawsze będzie na niego promieniował
ułatwiając mu życie (ZEUS – wszyscy są we mnie zawarci, to co chce się dzieje, bo w
sobie utrzymuje). I choć na zewnątrz będzie taki człowiek jeszcze popełniał błędy już coraz mniejsze – to Ty będziesz czysty, dzięki wypełnieniu się harmonią
utworzona przez czyste wizerunki ludzi, które w sobie uruchomiłeś i staniesz się
światłością (w moim świecie ci wszyscy są cały czas za darmo, bezwarunkowo
nasączani światłem płynącym z Ładu Bożego i jest coraz lepiej. Machinę światła
trzeba w sobie uruchomić, ale czy się chce?. Teraz rozumiesz czym jest
odpowiedzialność, jest to obowiązek trwania w harmonii dla siebie i dla wszystkiego
co Cię otacza. Bez bezwarunkowości utrzymanie takiego stanu uświęcenia innych
byłoby niemożliwe (jak zaczynasz świecić to się cieszysz, że innym będzie lepiej.
Różnica pomiędzy Świętym, a Uświęconym jest taka, że Święty
produkuje więcej światła niż ciemności, a Uświęcony w innych owe światło
rozpala. Tylko w ten sposób można przemienić ludzi lub ich ku lepszemu
energetycznemu wizerunkowi pchnąć. Wyrazem mocy Uświęconego jest jego
osobiste Prawo Zmian, które szlachetnością jego Ducha sprowadza Ład Boży na ten
świat – sprowadza bezwarunkowo. Nie mieszajcie jednak bezwarunkowości tego
działania z chytrością i podłością ludzką, która nakazuje czynić to bez oczekiwania na
wdzięczność za trwanie w tym stanie. Nawet Bóg potrzebuje ludzkiej miłości, a gdy
ona powstaje tzn. gdy człowiek jest już do niej zdolny, powstają i dary dla Niego, w
przypadku tym mamy charakterystyczne świątynie, wota i ludzkie przekazy. Ten zaś,
kto aktywnej wdzięczności w sobie nie odkrywa, ten jeszcze stoi w morzu wyborów i
nic nie rozumie.
Właściwe odnalezienie się w świecie duchowym, to jest wypracowanie
w sobie ciszy, żeby nie było żadnych znaków zapytania, że mam promieniować
światłem dla wszystkich, by im było dobrze. Wtedy IDEA, wtedy KRACJA sprawią, że
płynie ŁAD BOŻY – dotykasz i jest, dajesz.
Można wejść do Wieczernika, po Grala sięgnąć i dać drugiemu człowiekowi. To
jest słynny Jezusowy dotyk na naszym poziomie, dotykasz i jest zrobione, ale musisz
być w Duchu w pełni obudzony.
Musimy bezemocjonalnie podchodzić do zagubionych (jeśli nie są
Sługami Ciemności), naprawiać ile się da.

122

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

Modlitwa 1 /skrót/
My już automatycznie po zamknięciu oczu jesteśmy budzeni w pasmach
energetycznych, przeskakujemy szybko w wyższe energetyczne, ciało pozostawione
sobie przyjmuje wyższy poziom wibracji, tworzy własne pasma. Nogi, ręce każde ma
swoją wibrację (jedna droga inną, druga inną). Kiedyś tego nie było. Być może tak,
jak każda komórka i każdy organ mają swoją inną częstotliwość, to może chodzi o to,
że powoli ciało zaczyna drżeć, wibrować dokładnie tak, jak chce, jak każda jego
cząstka jest ustawiona. Kiedy ciało fizyczne powoli odzyskuje okresowe, w swoich
fragmentach określone wibracje, wtedy jest powrót do zdrowia, wszystko po
swojemu zaczyna żyć. To oznacza, że jakość ciała poprzez różnorodność jego
budzących się w sobie cząsteczek, wzrasta. Schodzą energie, to poziom Stwórczy.
Powoli ugruntowuje się światło w tej przestrzeni, przejmuje tę przestrzeń, jak
odwrócony kalafior z którego spływają promienie. Jest między nami. Światło, które
zeszło z tego „kalafiora” powoli nas przenika.
Wstawiają nas do Wieczernika, ta chwila jest celebrowana, jest ikonograficzna
i prawdziwa postać Jezusa. Widać, że Jezus jest zmęczony. Plakat (Jezus z sercem i
ręką do góry), czyli jakby symbol Jego energii powoli nas przepromieniowuje i będzie
w coś wstawiał. Jezus zamknął książkę (z której elementy narysowane można wyjąć i
stają się trójwymiarowe), wstał uniósł się i stoi na energii, która z Niego wypływa
(ok. 30 cm poniżej blatu stołu). Ta energia teraz w nas wchodzi jest konkretna i
szybko działa na to jajo energetyczne, ale na to które jest poza nami. Zakres nie
obejmuje tylko eteru, fizyczności i głębi w nas, ale i tę kapsułę w której się
poruszamy. Jezus dalej promieniuje, stół nas przenika.
Między rękami Jezusa, Jego głową, a taka utworzona 2 metrową kulą,
pokazują się inne artefakty, ikony, nawet starzec (jakby różne jego wcielenia).
Pojawiły się dwie postacie, posilają się pożywieniem dla nas niewidocznym i
sprawdzają czy wszystko dobrze leci.
Z góry schodzi promykiem światełko na nasze kolana, tworzy się stożek, a na
jego górze wszystko rozświetlone światełko. Tam ukazuje się Złota Kolumna i to jest
Bóg Twórca, teraz ma podwójna postać, jako niewinne Dziecko i jako nieobecny
wzrokiem Młodzieniec. Dwie postaci, jedna koło drugiej. Ten Młodzieniec trzyma na
„kiju” światło (jak ZEUS na skali nr 1). To światełko przenika od góry ten kij i on
staje się wręcz jaśniejszy, światło zaczyna wchodzić w nasze głowy, coś
przekodowuje ale dla siebie, robi coś, by mogło być z nami związane. Kijki pojawiają
się koło nas.
Pojawia się Jezus z rękami lekko rozchylonymi na boki, a od dłoni leci
światełko tworząc odwróconą piramidę z rękami (kończy się na wysokości kolan). Od
góry dłoni do powyżej Jego głowy jest światełko bez granic, jasna piramida, ale bez
ścian (tylko o tym wiemy). Dolna piramida schodzi w dół (czubkiem do dołu),
wygląda tak jak przy podłączeniu wahadeł, wahadełka teraz też zadrgały.
Cały czas zachodzące procesy podnoszą nasze wibracje, czy kodują w nas coś,
jak byśmy byli w środku jakiegoś kryształu. Na zewnątrz kryształu jest cała
Rzeczywistość, w środku jest Duch (takie odczucie). Jezus jest między nami, jest
mały i krąży przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
Dostaliśmy indywidualne emblemaciki na pierś – tu gdzie fizyczne serce, tylko
od zewnątrz (nie może wejść do wnętrza) tam wyryte są imiona, niektórzy maja
wiele imion, to się tworzy, ma jakieś znaczenie (imiona na plakietce na sercu).
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Pojawiają się słowa: „oto Ten, który powrócił, oto Ten, który zszedł, oto Ten,
który zapomniał” i imiona… i też: „oto Ten, który wzrośnie”.
Wszyscy na starcie jesteśmy tacy sami, nie ma znaczenia skąd kto pochodzi,
jesteśmy tu nadzy w duchu, bez obciążenia zewnętrznego. Widzimy przyjaciela,
przyjaciółkę z innych, wyższych wymiarów.
Głos z Sali- „musicie wiedzieć, że to, co się tu dzisiaj stanie, odciśnie piętno na
całości i dlatego to wszystko trwa (idzie powoli), bo musi zajść, to nie może być
przerwane.”
Przyszedł chiński dostojnik, mandaryn, ma długie złote paznokcie
(przedłużone), zaczynają się od środka palca, a na każdym z nich są kolorowe
kropelki, nie spadają, one żyją. Teraz ściągnął jedną kropelkę ze wskazującego palca
lewej ręki, umieścił w górze, ona zaczyna świecić. Słyszę: „nie bójcie się, będzie to
bolesne, ale nie o ciała chodzi (fizyczne), ale się tym nie przejmować, musicie być
dobrze przygotowani do tego, co się teraz stanie, ułatwi to wam zadanie”. (będzie
ułatwiać nam nasze działanie). Mówią Ład Boży nigdy nie będzie w was zawarty, ale
wy swoja czystością możecie być zawarci w nim, wtedy tworzy się Jedność i nie ma
żadnego znaczenia jakie składniki się mieszają. Kto do kogo należy, to jest tylko
forma iluzji, nastąpi sprzęgnięcie.
Mówią: „popatrzcie na swoje dłonie, zobaczcie to światło, jak odczujecie, że
chętnie się tym światłem podzielicie (że ten Kowalski, wróg domu, ten inny człowiek
może otrzymać od was to światło), poczujecie, że chcecie, by to światło poleciało do
niego i ubarwiało mu życie, żeby był szczęśliwy, kochany, odnajdujący się do końca.
To światło na waszych dłoniach ożyje. Zróbcie sobie taki test: czy chciałbyś, by to
światło do innych ludzi popłynęło i ich uzdrawiało – ale wszystkich. Pocznij od siebie,
a skończ na przyjacielu Kowalskim.
Jezus nie może się jeszcze w nas obudzić, ponieważ nie chcemy być świętymi.
Zasypiamy w sobie. Mówią: „ciało śpi i wtedy ono pięknie żyje, zasypia dusza i
ona wtedy pięknie oddycha, jest wolna, bo to co ją ograniczało, zniknęło, ona może
być wreszcie sobą, a teraz zaśnijcie wy, którzy siebie nie znacie, a którzy podziwiacie
w sobie to, co tak naprawdę tylko po części istnieje. Zaśnijcie w całej swojej
ziemskiej formie, a zobaczycie to, co poza nią istnieje.” Zasypiamy na wieki,
umieramy dla świata, przestajemy istnieć. Istnieje tylko to, co po prostu jest. Duch
patrzy tylko na to co jest (umarliśmy), a to co jest, co było zawsze, to jest to
światełko, co popłynęło od Jezusa. Pływamy w tym światełku jak w wodzie, jesteśmy
unoszeni przez Ocean Duchowych Wód, w nich wszystko żyło i umierało.
Zawsze coś z Idei się wykluwało i zawsze do Idei powracało, życie – początek,
śmierć –koniec i początek i tak cały czas, a to co pozostawało to my. Duch i Wody
Ducha Świętego to jedno i to samo.
Tu jesteśmy Wodą, Światłem, tu jesteśmy tym co chcemy, co w nas
przejawiało się zawsze, co w nas tworzyło, tu jesteśmy Duchem Świętym.
Przybieramy dowolna postać (człowiek, mgła itp.) i wychodzimy na brzeg, jast
biała plaża. W oddali są domki, to miejsce wypoczynku. Przeglądają nas, sprawdzają,
coś poprawiają.
Pojawiają się na szyjach łańcuchy z Jezusem ukrzyżowanym.
Pojawiają się kobiety z szatami, ubieramy się, idziemy jakby w inny wymiar, w
światło. Podnoszą się wibracje. Wchodzimy w osobę na fotelu dentystycznym,
pokazują różne sceny z naszego życia z innych wcieleń.
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Uruchamiają w nas proces i jeśli to w poprawności utrzymamy, to
przeprogramują to co było niepoprawne w nas (fałszywe kody w nas
zaprogramowane).
Gdy odcięli nas od światła energetycznego, nie ma potrzeby myślenia, można
tylko obserwować. To energie wiążą się ze wszystkim co istnieje na poziomie fizyczno
– energetycznym wyznaczając ruch energii między tymi obiektami, którym my
nadajemy pewne znaczenie.
Ruch energii jest emocjami, krążeniem myśli, energetycznymi
stanami, które my możemy interpretować na różne sposoby (negatywne,
pozytywne efekty) i gubimy się tu. Nie ma potrzeby analizowania, wchodzenia w
relacje, nie ma napięcia.
Podłączają jakby wielką igłę energetyczna do naszej głowy, przebija się przez
czubek głowy do rdzenia kręgowego, do kręgosłupa. Jesteśmy tu w fotelach, ale i u
góry na łóżku do masażu, przywiązani, zwróceni ciałem do dołu, nie spadamy,
oglądamy z dwu poziomów dwa światy, dwa punkty skupienia jednocześnie.
Święty Graal to jest Święty Duch.
Obserwować te swoje pozycje z poziomu Ducha, obserwatora, a nie wczuwać
się w nie. Ocean Ducha Świętego w którym my jesteśmy jest droga prowadzącą w
obie strony: w Rzeczywistość i PozaRzeczywistość.
Jak schodzi Dziecko Boże, może wziąć z sobą dar, zabezpieczenie, dzięki
któremu będzie pewne, że nie zerwie kontaktu z Górą i że zawsze będzie chronione.
= koniec modlitwy=

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

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

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

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

Przekaz Zbyszka w trakcie pisma automatycznego:
„Nie martw się o swoje dzieci (mowa o ludziach nie o Zbyszka dzieciach), dadzą już
sobie radę. Martw się o swoje zdrowie które kuleje (fizyczne w 40%, energetyczne w
20%, duchowe w 40%). Pomnóż się w sobie, a odczujesz zastrzyk sił i energii, które
zwielokrotnią procesy dochodzenia do siebie (trzy głosy, wiele rąk itd.) i niczego
więcej ponad bycie w kanale nie rób, ani nie rozpaczaj, ani nie marz, ani nie skupiaj
się na działaniach, ani na efektach ruchów stwórczych mocy, tylko bądź. Bądź i
obserwuj to, co Moja moc dla ciebie, synu, zrobi. Ucz się być w twórczej obserwacji
(dajesz zezwolenie, by to się przejawiło). To nowy i wspaniały stan, to świat całości
zebrany w Tobie i przyjdzie czas, gdy zrozumiesz, że i on jest ledwie balonikiem
zawieszonym na sznurku. Ten świat jest niczym wobec Twojej wielkości. Ja
stworzyłem go dla Ciebie, odczuj to cała swoją istotą, pojmij, że jest on Moim
prezentem dla Ciebie i jest też grą w której zdobywasz coraz wyższe poziomy, a
wszystko po to, byś równie piękne światy stwarzał dla własnych dzieci. Zapamiętaj w
grze w Boga trzeba się wiele nauczyć i napracować. Trzeba zmienić tysiące rzeczy, a
czasem także zasady gry. Gdyby było inaczej, gra nie byłaby szkołą dla budzącego
się Boga, a jedynie zabawą dla marzącego dziecka. Ty się kształtujesz, ty, moje
dziecko, a Ja tylko z miłości do ciebie tak podkręciłem grę, byś jak najszybciej dotarł
do Mnie (ból uszlachetnia). Więc trzymaj się, trwaj, poznawaj i twórz, a stanie się to,
w co obaj wierzymy, nasze fizyczne spotkanie”.
Zdarzają się przypadki, że ktoś jest wycięty i trzeba go odzyskać. Tak samo jak
jest część nerki nie w tej Rzeczywistości, tylko ciemność tym włada, to my działamy
tylko na te część w naszej Rzeczywistości. Natomiast w Bogu wszystko jest od razu
zrobione. W kanale Boskim działanie jest na całość.
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Warsztaty 30.06.2012 – 01.07.2012 Świeradów
Zachodzą w nas zmiany, ale nie jesteśmy do nich przygotowani, ciała padają,
mniej się je, zawroty głowy. To jest silny nacisk na to, byśmy zrozumieli, że trzeba
naprawdę wziąć się za ciało. Jest to prosta technika, nie czujesz potrzeby jedzenia,
nie jedz, tylko tyle i potrzeba jedzenia powoli zmniejsza się, a czujesz się dobrze.
Ciało uruchamia nowy system przetwarzania składników pokarmowych (i
prawdopodobnie jakieś cząstki dochodzą), dzięki czemu ciało samo ściąga cząstki i
syntezuje to co jest potrzebne (powoli dochodzi się do jednego posiłku dziennie), to
jest niesamowite, to jest samoregeneracja (w pewien sposób), ale nie wolno
zakłócać tych procesów przemiany nadmiarem jedzenia, jak za dużo wstrzymany jest
proces. Nie potrzebuje jeść, nie jem, ale niema mowy o głodzie, zaraz wszystko
zaczyna się odtwarzać, słychać kości, przepływanie energii w żyłach itd. Ciało oddane
samemu sobie zaczyna to robić, pod kontrolą cząstek Boskich. Jak nie będziemy tego
robić, to proces nie będzie zachodził, nie ma wtedy pasm z wyżyn ponad-duchowych,
a to są cząstki Boskie. Jak wchodzą cząstki Boskie, przy maleńkim natężeniu,
kilkukrotnie wzrasta wszystko, co dotychczas robiliśmy, nawet pięciokrotnie wzrasta
siła działania. Dlatego trzeba zwrócić uwagę na ciało (bez udawania), nie
potrzebujesz, nie jesz. Odprogramować się od dotychczasowych nawyków (jem, bo
pora obiadowa).
Góra kładzie nacisk, w nowych modlitwach, a odczucie siebie prawdziwego.
Modlitwa ta trafi do modlitw warsztatowych, jest bardzo ważna. Było to pierwsze,
ścisłe spotkanie z Jezusem, który siedział na „ławce zwierzeń” i wszystko przyjmował.
W tej modlitwie zaznaczona by cały czas o Nim pamiętać (było to w Warszawie).
To, czego nas uczą, to by praktyka uważności utrzymywać pewne pasma (
ławka i Jezus cały czas przy nas).
Pracy ciągle nie ma, jest tylko taka poprawność, a musi być naddatek, inaczej
staniemy, ciągle nie będzie otworzenia siebie.
Jezus wyraźnie zaznaczył, by o Nim non stop pamiętać. Cokolwiek się
mówi, cokolwiek się myśli, pamiętać, że On siedzi.
O wszystko go można wtedy prosić, a On cały czas musi być przy nas. Dążyliśmy do
Ojca, a nie chcemy Go widzieć, czemu? Bo nie te wibracje, oddalamy to na
przyszłość (brak pracy nad sobą). Pamiętać o tym i nie zazdrościć innym, że lepiej
działają (bo pracowali nad sobą). Jak wchodzą cząstki Boskie od razu jest diametralni
różny wpływ na rzeczywistość, wpływa się na nią, nie myśląc o niej. Przygotowuje się
tylko plan, pyta Ojca i samo leci, ale ciśnienie wtedy wynosi 200, ale trzeba pamiętać
o Bogu. Mowa tu o naszej doskonałości. Nie mówimy tutaj o ciele fizycznym, ale o
duszy, o duchu (Duch tutaj jest takim wąskim pasmem, najwyższym ze wszystkich),
ale mówimy o tym, jacy naprawdę jesteśmy, jazy zostaliśmy stworzeni i trzeba w tym
chcieć wytrwać. Ten będzie chciał wytrwać, kto się w tych pasmach odczuje i
zobaczy jakie to jest piękne, to piękne duchowe stany. Bez pracy nad sobą nie
odczuje się tej potrzeby. W tym stanie inaczej patrzy się na świat, tu jest wszystko
bezwarunkowe, tzn. patrzy się na tych, którzy na planecie cierpią, mordują, tworzą
chore systemy jak na biedne, zagubione owieczki i pragnie się im pomóc ( a oni nie
słyszą).
Nawet jak się zmieniamy i już jesteśmy fajni to niestety te świat, jak jesteśmy
na dole, nie jest taki kolorowy, czyli to nie jest planeta, na której nasza kreacja w
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pełni by działała. Ciągle trzeba się stykać z ludźmi, którzy nas okradną, uwalą, tacy
„pocieszyciele”. To wszystko jest potrzebne.
Jest jednak zadziwiająca rzecz, kiedy człowiek budzi się w tych wysokich
pasmach. Tutaj (w niskich) cały czas unikamy bólu, unikamy ludzi, którzy by nas
skrzywdzili, przyzwyczajamy się do tworzenia własnego, silnego jaja i przewidywania
tego co będzie. Jeśli się odnajdujesz w tych wyższych pasmach, to nagle traci to
znaczeni i ty sam wychodzisz z tego jaja i wchodzisz dokładnie w to, przed czym
uciekałeś, zaczynasz czuć potrzebę prawdziwego życia i nie ma znaczenia czy cię np.
okradną czy nie. To doświadczenie na poz. ducha, to zaczynasz czuć, jest takim
filmem, że musisz go przeżyć (znika lęk, znika wszystko). Zaczynasz rozumieć, że się
żyje. To przed czym uciekałeś (przed bólem, krzywda, odrzuceniem, itp.) nie istnieje,
doświadczasz tylko sytuacji i scen. Obecności cząstek Boskich w nas wnika zupełnie
inne podejście do wszystkiego (w sceny każdy musi wchodzić sam), modlitwy
warsztatowe są tylko naprowadzeniem. Udział tych cząstek ważny jest też w
czyszczeniu duchowym. Poziom energetyczny, nad którym możemy bez problemy
zapanować, ma swoje odzwierciedlenie także na poziomach duchowych (podobny
mechanizm), np. opętanie energiami ludzi czy sił, które w nas wchodzą, ( mieszają w
energetyce, emocjach czy myśleniu) czyli wejście innych energii w nas, to samo
działo się w przestrzeniach duchowych, ale ma to charakter śnienia. Śnić sami
możemy fałszywie sami o sobie, czyli przedstawiać różne cele i się na nie kierować,
najlepiej więc sen oddać bogu czy własnemu Ojcu (mówimy o Duchu Wyższym, o
tym ciele ponadduchowym)., ale tzn możemy być śnieni przez ciemność i przez
wysokie Istoty duchowe. To sprawiało, że nasza kontrola myśli kontrola woli (
niewola, ale jej kontrola) jest naprawdę uboga. Ludzie, którzy sobie w życiu radzą,
moją kontrolę myśli i woli na poz. 30-40 %. Przy 30-40 % śnieniu przez Istoty
wyższe to jest jak forma opętania, tylko z przestrzeni duchowych, kontrola jest 0-15
% (sprawdzano to na wahadełkowaniu), kontrola myśli i woli. Człowiek powinien
mieć 100 % kontrolę nad swoją wola i myślami, wtedy nie ma dramatów. Jak się
działa z poz. Boskiego można odzyskać kontrolę nad własną wolą, nawet w
przypadku osób, które były w śnie inny nawet w 90 %, które sobie z życiem nie
radziły, udało się podnieść kontrolę do 30 % (zaczynają inaczej patrzeć, żyć). Dzisiaj
będziemy te poziomy podnosić. U nas to takie ważne przy działaniach, to zwiększa
skuteczność. Dzisiaj będziemy odzyskiwać duchowe części siebie. Wola jest też
energetyczna, ale tu mówimy o ludzkim chceniu. Wola duchowa sprawia, że jak cos
zaplanuję to musi to być zrealizowane, a przy małej kontroli z tego rezygnujemy
(tyczy to każdego z nas w różnym stopniu). Nawet ci, którzy uważają, że tę
(kontrolę) wolę mają naprawdę wysoką, jak osiągną wysoki pułap wpadają w ciszę i
rozumieją, co to znaczy mieć kontrolę nad wolą częściową. Jak ona jest maksymalna,
odczujesz swoją moc, wreszcie kończy się lęk.
Tu pojawia się następny element – mężne serce. Jest to parametr duchowy,
który przebija się na poziomie energetycznym jako odwaga, jak czujesz co to jest,
dążysz do tego. Mężne serce jest otwarte, działa dla siebie nie raniąc innych,
budujesz to wszystko i automatycznie poprawia się pracowitość, lenistwo odchodzi
czyli pasożytniczy tryb życia. Musi się zmienić System, by jeden człowiek w
majestacie prawa nie okradał drugiego. Masz ręce i nogi, pracuj. Z tego poziomu
inaczej się na wszystko patrzy, zaczniemy rozumieć co to znaczy reinkarnacja. Na
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tym poziomie nie ma znaczenia życie ludzkie i jeśli ktoś czyni zło, wyeliminować,
niech się znowu narodzi. To jest korzystne dla tego kogoś i reszty. Dlatego mówi się,
że jakby się narodziła Wielka Istota, to wielu zginie, zostanie odłączonych. Jeśli
budujesz dom na kretowisku, to fundament przyciśnie kreta, tyczy to też ludzkich
„kretów” (ciało nie ma tu znaczenia).
Dzięki cząstkom Boskim budzimy się wreszcie w pasmach duchowych, ale żeby
to utrzymać trzeba być cały czas obecnym w obu światach jednocześnie. Na początku
najlepiej „Ławkę zwierzeń’ sobie postawić, bo tam siedzi Ojciec, do którego przez
całe życie dążyliśmy. Jeśli Go nie chcemy widzieć to znaczy, że nie chcemy się
poprawić, nie chcemy pozwolić sobie na kreację, siłę napędową ducha.
Na skali 20 (?) były pokazane parametry ważne dla ducha jak zachwyt nad
pięknem, aspekty Boskości – współczucie, duch owa wrażliwość, tolerancja itd.,
mądrość to przywoływanie uwagi wszechświata obsypującego pięknem, harmonią,
miłością o obfitością, miłość bezwarunkowa (skala z tyłu z Matką Boską). To
wszystko musi się w nas pojawić i nagle, jak patrzysz na tych ludzi na dole, to chcesz
im pomóc. Nie będzie miał pretensji do tego, że jeden drugiego niszczy kiedy sam w
bagnie tonie i nic mu nie wychodzi. Może to nasze dzieci toną w tej smole i krzywdzą
siebie nawzajem, więc nie będziesz ich oceniał, oni są w obłędzie, trzeba
bezwarunkowo działać. Dlatego jak będziemy działać, nie ma pytania czy to
Kowalski, to zagubiona, biedna istota i trzeba zrobić coś, by nasze działanie ułatwiło
mu życie, to niesłychanie ważne, stąd płynie ta bezwarunkowość. To nie wynika ze
sztucznej postawy, kiedy rozumiesz, bo wchodzisz w doświadczenie, stajesz się inny.
Boskie cząstki można automatycznie odrzucić, kiedy nie myśli się o tym, żeby
tutaj była cudowna kraina, że Ojciec cały czas patrzy na to co się robi.
W działaniach też będziemy wracać do podstaw ( wewnętrznie), z jednej
strony będą się rozwijać aspekty duchowe, z drugiej będą o sobie przypominać
pewne rzeczy, nie uchwycone w poziomach energetycznych – pokochanie,
wybaczenie… Przez te aspekty duchowe, przez to większe ciśnienie wywierane na
nas byśmy się zmieniali szybciej wejdziemy w stan zrozumienia siebie, a jak zrozumie
się kim i czym się jest, to zaczyna się inne życie.
To prawo, to postrzeganie świata wprowadzone nam na poziomie umysłu
ciągle będzie mieszać, jeśli rządzą nami energie, to energie są programowalne, ich
ruch jest programowalny, jak i każda cząstka, która tu występuje i leci jest
programowalna albo przez nas albo przez kogoś innego, nawet ruch w ciele jest
zaprogramowany.
Teraz kiedy pozwolimy sobie na odbieranie sygnałów płynących od ciała (nie
jemy, kiedy nie musimy), zaczniemy postrzegać, że nie programujemy ciała i ono
samo zaczyna powoli wszystko regenerować (jest piękną maszyną). Gdy pojawiają
się cząstki Boskie, będą zatrzymywane już procesy starzenia, ale to trzeba cały czas
w sobie utrzymywać. Na poziomie duchowym jest to słabsze, można oczywiście
światłem się wypełniać, a przy cząstkach Boskich proces jest samoistny, ale trzeba
być takim małym, chodzącym bogiem, trzeba wiedzieć, że Ojciec na s stworzył.
Skoro tutaj się budzisz jako dziecko Boże, to moc i całość została ci dana do
działania, Ojciec to wszystko przygotował i tym się działa ( tu są potrzebne, osobiste,
modlitewne doświadczenia).
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Kiedyś sprawdzaliśmy poziomy Poza-Rzeczywistości 1-bycia, 2-istnienia, 3zmian, 4-budowy, 5-doświadczania całości – najpierw gra pozorów, potem gra
werbalna, gra sterowana i jest to coś, w co teraz się wchodzi, w tych naukach –
poziom całkowity śmierci „ ja” przez rozmarzenie o całości, rozmarzenie o Bogu, i na
koniec rozmarzenie o sobie i powrót do początku.
W modlitwach jest zawarte jak wchodzić w te stany.
Mówią: Bądź kanałem dla Boga, obserwuje Jego działanie w tobie i poprzez
ciebie i się ucz, jak nasiąknąć „Jego podejściem do dzieci Bożych i do dzieci
zagubionych. Wtedy pojmiesz, jak w nich stworzyć czyli wydobyć z serc i mózgu złote
nici losu, przemiany, pojednania i zapanujesz nad ich przeznaczeniem i uwierzą
twoim zapewnieniom, że droga przez ciebie tworzona jest jedyną poprawną i tak
będziesz w oczach Boga, choć On poprawność widzi nieskończenie więcej. Od tej
pory obserwuj Jego manifestacje w Tobie i poprzez Ciebie nie barwiąc ich swoimi,
życiowymi naleciałościami”, (ślą to do każdego).
I od dziś nie będziesz mówił fałszywego świadectwa przede Mną, nie
będziesz zwodził niepewnością zawartego w tobie jutro (jutro to jest stan od
dziś związany z przyszłością). Tylko to, co będzie w tobie wyrżnięte, będzie cię we
Mnie obowiązywać Mój synu pierworodny i bacz, by wryżnięcia nie niszczyły
pęknięcia cofania obietnicy. Gdy kryształ w pełni we Mnie ożyje, uświetlni we Mnie
mrok twojej niedoskonałości i stanie się to, co we Mnie już jest (dlatego widzimy pole
kryształów, ale tego jednego jeszcze nie, to nie ten poziom). Dziś daję ci prezent,
druga cząsteczkę, druga ściankę kryształu, który zbuduje twoje działania twoje
przekształcania przestrzeni, twoje odkrywanie (ta ścianka się pojawił, ale jest ich
więcej) prawdy o nas samych.
Pierwszą cząsteczką jesteś Ty sam, Moja w tobie powołaniowa moc. Ja
niczego nie cofam, idź śladem Moim, a dojdziesz do Domu swego, w którym
wszystko odnajdziesz, a więc Mnie w tobie, Mnie w tobie, a nas w całości, nas w
całości ( to są specyficzne trzy stany) i módl się, by tak się stało”.
Kolejny przekaz „I będziesz wzrastał ponad innych nie hamując ich wyborów
(pięknie to Jezus pokazał, a Oni nas tego cały czas uczą, ten jest najwyższy, kto
będzie tak działał, by inni byli wyżsi od niego czyli więcej osiągnęli) i będziesz mówił
prawdy nie zasłaniając luster, będziesz wprowadzał zmiany nie niszcząc starego,
będziesz tworzył nie zamykając drogi do światła cieni i będziesz zostawiał całość tak,
by każdy mógł wrócić do starego (trzeba podpowiedzieć co i jak, ale pozwolić
każdemu znowu popełniać błędy, PWW). I w końcu zrobisz to, co w starym otworzy
drogę do nowego tak, by nowe stało się starym, tak jak i staje się dzień nocą, a noc
dniem i zostaniesz tu na wieki, by dopilnować zmian, a potem usypiesz grób z kości
swoich poprzedników i zejdziesz do Nieba Bram przez nikogo nie proszony. Wówczas
czas zatoczy koło i narodzisz się jako dziecię unoszone przez dłonie tego, którego
twarz sam nosisz i nie obrócisz się więcej w strony przeszłości, bo zamknie się ona w
swym cyklu wymazując się z twojej świadomości (świadomość też wtedy pada) i
staniesz się wtedy jak oni, by zapoczątkować to, o co tak usilnie w tej chwili walczysz
i dostaniesz Dom, Matkę i Syna, a kobietą będziesz ty sam. A gdy na horyzoncie
wzejdzie słońce, rozpostrzesz swoje skrzydła i staniesz się jako Ja, jako wróg, jako
przyjaciel, jako zmiana i jako syn, lecz nic już twej mocy, przyjaźni i planów nie
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zakłóci. Więc wzrastaj, więc się módl i życz Mi wszystkiego najlepszego, bo to, co
otrzymam i ty sam dostaniesz 9, a u nas nie ma odczucia wspólności tylko my, mym
wraca di nas to, co dajemy)”.
„Pracuj nad słyszeniem Mnie w tobie, a powstanie droga, przestrzeń bez
pomostu ( trzeba ciągle myśleć o bogu, to Bóg jest we wszystkim tym co tu, byle to
pozytywnie odbierać, chcieć tym żyć). Spójrz na swoje ręce, które ci dałem, na swoje
serce, które jest drogą i światłem, a pojmiesz siebie i, że niczego ci więcej nie
potrzeba” ( a nie żebranie i wykorzystywanie innych).
„Czy słyszysz Boga? Jak, sporo Bóg nie przemawia głosem. Czy czujesz Boga?
Jak, skoro Bóg stoi ponad materią i Duchem. Czyż byś sam przed sobą udawał, że
zaszło to, co zajść w ten sposób nie może? I ty i On komunikujecie się ze sobą
poprzez manifestację swej obecności w działaniu – żyjemy w bagnie i tym bagnem,
fałszywość itd.)
Komunikujecie się za pomocą tego co stwarzacie, to jedyny pomost między
wami. Sprawdź jego parametry, jego czystość, a pojmiesz, czemu nie słyszysz, nie
czujesz i nie rozumiesz tego, co dla ciebie jest najważniejsze – idei stworzenia ciebie.
A miałeś siać swoją obecnością cząstki Ładu Bożego, które wielu nazywa ciałem
Ducha Świętego.”
Idea – patrz Katowice 23.06.2012 str. 173
Duch żyje Ideą, jest tylko czymś, co wszystko obserwuje, manifestuje się w
działaniu (uruchamia je), czasem daje o sobie znać, jak zamykamy oczy widzimy
kolorowe, piękne jasne pasma, niby się tworzą, a są stałe. W ten sposób duch
objawia obecność w wewnętrznym widzeniu. Jak chce doświadczać życia w świecie
energetycznym ( chce się doskonalić) i fizycznym wtedy wchodzi w przygotowane
ciało i duszę i rozpoczyna normalne życie.
Idea to jest wewnętrzny impuls osobisty albo ogólny, to bez znaczenia, bo
Duch ( kiedy jest duchem) zawsze jest czysty w swoim prawie. Czy to jest w PTP czy
PWW, inny jest mechanizm, ale we wszystkim musi iść o miłość, o to, by drugiemu
było dobrze itd. W jednym i drugim prawie Idea Miłości i Wolności jest piękna. To
jest to „coś” co człowiek powinien odczuć, a co jest magią na poz. ducha. Kiedy
podłączasz się pod ideę, to czujesz, że ona żyje, czujesz, że ty jesteś jej fragmentem,
więc możesz działać, uzdrawiać, doświadczać wszystkiego, inaczej pojmować i
odbierać człowieka.
Idei nie odczuje człowiek, który nie panuje nad energiami i nie jest
obudzony w Duchu. W świecie duchowym musi być stabilność, Duch nie odwołuje
swoich decyzji.
Nikt z nas nie przekroczył poprawności siebie (nie dodał do tego z czym
przyszedł). Promieniuj, wzrastaj i słuchaj tego, co ci Bóg podpowiada. Część osób w
tym roku się pogorszyła. Problem może zaistnieć, gdy w czasie działań (przez własną
niedoskonałość) zadziała zło, trzeba to umieć odczuć i się oczyścić. Są już wśród nas
osoby, które obserwują myśl przychodzącą z zewnątrz. Gdy się zaliczy pewien
poziom, okazuje się, że można zejść tu i odczuwać wszystko, bo choć się czuje, to już
człowieka nie niszczy, jest piękne.
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Modlitwa 1
Oddajemy się Bogu, byśmy my pozwolili Bogu w modlitwę wchodzić. To, co
będzie schodziło, będzie budzeniem naszej prawdziwej natury. Nie jesteście
zwierzęciem, które potrzebuje wsparcia, nie jesteście energią, która szuka swojego
domu, jesteście Moją Prawą Ręką, która powstała po to, by wszystko to, co było
wytworzone przez Lewą Rękę poprawnie funkcjonowało. Naprawdę istnieje coś
takiego jak lewe i prawe w jedności, to, co zostało stworzone, zostało stworzone w
święto-pięknej kreacji. Prawa ręka jest to ręka Boga, są to pasma, które wchodzą
we wszystko to, co w rozpędzie samo się tworzy, po to by rys świetlny umiał to
wszystko przenikać.” ( bez siły to światło mogło sprowadzić wszystko na właściwe
tory). Chodzi tu o programowe działanie, o użycie takiej wymuszającej siły, niż o
zawrócenie rzeki. Pokazują, płynie rzeka, ta siła kreacji, tworzone są Planety,
Wszechświaty, rzeczy inne, których Bóg nawet nie założył, bo puścił te kreację,
stworzył własne dzieci, które zaczęły to uruchamiać. Rzeka płynie, jest jakaś siła i
tworzą się zakola, meandry nie tak, jak być powinno i ten rys to ogólny program,
przychodzi i zmienia i znowu wszystko toczy się jak powinno.
„W was zawarta jest moc zmian, ale ta moc nie jest objawiona. Jednak ci,
którzy zostaną przy sobie (w sobie) będą mogli się nią posłużyć dla własnych celów
(własne cele to też cele związane z wprowadzaniem Ładu Bożego na ziemię). Wtedy,
gdy Prawo zmian się w człowieku obudzi, obudzą się także w człowieku jego
prawdziwe rysy i wtedy zrozumie on, kim jest i po co przyszedł. Wtedy to, co będzie
robić, będzie wynikało z jego wewnętrznej potrzeby. Dopóki Prawo zmian nie
zafunkcjonują, dotąd człowiek błądzi, poszukuje dróg i stara się odnaleźć prawdę o
sobie samym, o świecie, o swoich działaniach i o działaniach innych ludzi. Człowiek
taki, mimo wszystko nie zwraca uwagi na to, Kim jest Bóg i co zawarte jest w Jego
darze dla ludzi ( a tam między innymi jest zawarte działanie i postawa).
Jestem po to, by uzmysłowić wam ważną rzecz, jesteście Moimi dziećmi.
Cała moc, wszystko stoi w odwodach, jest przygotowane po to, byście
mogli po nią sięgnąć i nią działać. Ale nie uchwyci jej w ręce ten, kto rządzi
się prawami energetycznymi, kto nie jest w pełni w duchu obudzony, gdyż
chwycić tę moc mogą jedynie złote dłonie (wystarczy jak nasze dłonie będą
takie magiczno-niebieskie, to są dłonie, które chwytają moc). Pasma, część widma tej
mocy, którą my postrzegamy, ma kolor złoty. Są one synonimem objawionej „mocy
w pełni”. Ta moc w pełni zawarła się w oczach Jezusa, które zmieniły się na lazur.
Moc drga i widać to po oczach.
Zapomnij o sobie, choć raz naprawdę zapomnij o sobie.
Za nami ukazało się półokrągłe przejście w tunelu, a w nim stoi Jezus z
podniesioną prawą ręką, lewą ma lekko opuszczona wzdłuż tułowia i na
splocie słonecznym (dół, splot słoneczny i znowu to samo). Mamy nie być
spiętymi, chodzi o matrycę, o rejon brzucha. Mamy pozwolić sobie, by energia stąd
spłynęła. Góra mówi to jest podstawa waszej mocy. Gdy człowiek jest słaby,
gdy czuje większą od siebie moc, zakrywa rejon brzucha rękami, zamyka siew sobie.
Nauczcie się, że oprócz otwartego serca, które promieniuje, ten rejon też
musi być uaktywniony. W tej chwili zachodzą procesy, które odwrócą coś w nas,
będziemy zewnętrzem połączeni w niebieskich pasmach, pasmach mocy. Nie ma
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wtedy napięcia czyli odbierania nacisków energetycznych czy interpretowania fal,
które wprowadzają w nas dezorientację, w ten sposób będzie cisza na poz. brzucha.
Musimy być zakotwieni w pasmach niedostępnych dla ciemności (w przenośni) czyli
negatywnym wibracjom.
To, co z serca z nas płynie, to jest przejaw naszej duchowości. Otwarci
sprawiamy, że Duch albo jego moc, automatycznie wypromieniowuje się przez to
serce na zewnątrz. Wtedy jesteśmy zakotwieni w tym świecie w pasmach
duchowych. Taki człowiek jest trudny do obróbki.
To, co teraz będą uruchamiać i to jest symbol złotej opaski na czole. By to się
stało, my musimy spać. Musza zabrać w nas odczuwanie czegoś, tracić jednak
niczego nie będziemy. Ten zapis musi być zrobiony, gdy dziecko jest malutkie – do 3go m-ca życia, to ma związek z budzeniem się DNA. To, co przez przeinaczenie DNA
się stało, to później zaowocowało nie takimi jak trzeba reakcjami w tym świecie, to
modyfikacja doprowadziła do tego, że nawet w postawie nie potrafimy być
prawdziwie duchowymi.
Zasypiamy w sobie do poziomu malutkiego dziecka, do embriona. By to się
stało otwierasz oczy w kosmosie. Wiesz, że na zewnątrz zaczyna się formować ciałko,
ale ty, jesteś ciągle wolnym duchem, obserwujesz kosmos. Kosmos wnika w naszą
głowę, przenika nasz rdzeń kręgowy i na wysokości krzyża powstaje klamra.
Odczuwamy jak ta energetyka z kosmosu (z głowy) wnika powoli i nas zmienia. „Nie
bójcie się, nie bądźcie w napięciu (mówią) to jest początek tworzenia się duchowej
zbroi” (właściwa konstrukcja czy energetyczna czy duchowa sprawia, że człowiek jest
odporniejszy, będąc sobą, promieniując właściwie jest twardszy).
To z krzyża (kosmos) powoli taką niebieścizną przenika, wypełni nogi i one też
zlewają się z kosmosem, całe ciało powoli zleje się z kosmosem, jakby nasze ciało
znika, a my jesteśmy w kosmosie takim Duchem, który wszystko przemierza.
Pokazują, że proces przebiega poprawnie. Budzą w nas nasze lamarty. Kiedyś
obserwowaliśmy je w Oazie Wzrostu, a teraz w nas powstają. To przypomnienie
naszych sukcesów, tego, co już kiedyś potrafiliśmy robić. To wszystko we wspólnym
ciągu mocy się w tej chwili będzie odtwarzać.
Nasze zwierzęta, kiedy jesteśmy w tej postawie to też jest forma lamartów w
ten sposób przejawiona (zwierzęta 1 i 2 – go poziomu). Wtedy, gdy działamy jako to
zwierzę mamy o wiele większa moc. Pokazują, że kiedyś nas rozbito,
rozczłonkowano. Pierwotnie wszystko we nas było zawarte (lamarty, zwierzęta itp.),
zawarte w naszym ciele. Ciało Talarona tętniło poprawnym życiem, promieniowało
światłem.
Wszystkie niekorzystne zmiany, które w nas zachodzą, są spowodowane
wchodzeniem w nas energii (na poz. fizycznym, na poz. energet. wejdzie nienawiść
nieżyczliwej osoby, na poz. duchowym, bo ktoś zechce, by nasze życie koślawo
wyglądało). Do ciała Talarona nie dochodziło nic, był czysty, odważny, patrzył prosto
przed siebie, był wyposażony w dary, które w nas są nieaktywne (unosił się w
przestrzeni, materializował). Jezus był prawdziwym Talaronem, mógł zostać
dłużej, ale to nie był odpowiedni czas.
To co jest, to obowiązek obudzenia się w nas we właściwych archiwach (
mamy archiwum zrodzenia), są to zapisy macierzy i nie tylko.
Wpływają w nas echa naszych dawnych dokonań (Lamarty).
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Jesteśmy przygotowywani pod wejście Cząstek Boskich. Zmieni się nasza
postawa, poczujemy się bezpieczni. Jest taka kula światełka (wielkości piłki
tenisowej) przed czołem, to jest budzenie naszej synowsko-bożej istoty (okaże się)
Będziemy wracać do naszej właściwej, rdzennej postaci, która powinna być, a
została zmieniona już w okresie przedurodzeniowym.
Ten okres (zmian) jest dla nas niebezpieczny, bo jest odsłonięciem organów
wewnętrznych. W tej chwili musimy uważać na swoje zachowania, byle co może nas
wyprowadzić z równowagi, uważać na myśli, jesteśmy wulkanem emocji i
nierozsądnych myśli. Zachować w sobie poprawność, bo przez błędy możemy
zahamować proces (w czasie modlitwy i po przez 1-2 godz).
Przedzieramy się w niebieskim, gęstym świecie przez zagęszczenia ( meteoryty
czy dżungla), dochodzimy do skały, gdzie ogień ktoś zapalił ( takie 2 pochodnie),
możemy tu usiąść, ale nie zapominać o właściwej postawie.
Pokazują, że ten kosmos w nas zawarty, ta energia, moc, te pasma, które w
nas wchodzą i nas będą wypełniać to, gdy przyłożymy ręce do drugiego człowieka,
automatycznie będziemy z nim związani, będziemy mieć kontakt z każdą jego cząstką
fizyczną, energet. i duchową. Będziemy mieć dojście do wszystkiego co jest w
człowieku i przestrzeni. Będzie całkowite wejście. Dzięki temu, świadomość budząc
się korzystałaby z jego mocy, a ta moc by przenikała całość, czyli mała grupa
miałaby wpływ na większa ilość ludzi na pewnym obszarze ( czyścić, ustawiać), idzie
taka fala.
Ogień przemienił się w światełko, schodzi z góry jasność i te granaty i reszta
powoli znika, ukazuje się szaro-biała przestrzeń. Gdy pojawia się to światełko z góry,
to siła napędowa tworząca to wszystko (promień Boski), rozświetla wszystko.
Jesteśmy połączeni z całością tą energią, mamy wpływ na całość, bo jesteśmy
połączeni w tym granacie ( granat nie zniknął tylko został rozświetlony).
Pojawia się Iglica i światło na nas rozdaje, rozjaśniwszy się.
Zmienia się tors, nogi, przypominają się w migawkach postacie, które
mieliśmy, one nie mają znaczenia. Znaczenie ma to, co zaczyna nas wypełniać.
Człowiek staje się światłem.
Budzimy się jako Dusza, jako duch, jako prawdziwa indywidualność, jako coś,
co z góry spłynęło na dół i się we wszystkich ciałach rozwijało. Stajemy się jakby
światłem. Światłem się stajemy.
Pojawił się Jezus, prawą rękę ma na wysokości serca prostopadle
ustawioną do tułowia, lewa na wysokości brzucha, jakby do pogłaskania
pieska, ale to nie piesek, a moc.
Jest w nas wędrująca energia, nasza, ale niezależna od naszej woli.
Wszystko ku temu zmierza, byśmy jako istoty światła bezgranicznie
promieniowali, by zasięg był nieustalony, a moc nie była wyczerpana.
Jest przed nami kryształ, zaczyna powoli do czół wpływać bardzo delikatnym
światełkiem, jakby wielka łagodność nas przenikała.
Jest Ojciec na Ławce Zwierzeń, jest tego koloru jak światełko co na nas
promieniuje. Kończą się napięcia.
- Wzrasta nasza cierpliwość (to atrybut ducha), czas przestaje być istotny.
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Mamy chcieć, by pasma miłości były stale włączone we wszystkich ludziach,
którzy się z nami stykają. Miłość to stan duchowego pojednania, akceptacji. Możemy
to uruchamiać bo się w tym odnajdujemy. Miłość to takie pasma, mgła wstęgowa,
przenika wszystko, nie promieniują z nas, są przed nami, a my jesteśmy w morzu
pasm.
„Stań się miłością”, odczuj, że jesteś elementem tego, jesteś w tych pasmach
na stałe zawarty, uświadom sobie, że jesteś miłością.
Trzeba to w sobie odczuć i będzie na stałe, bez przypominania sobie. Dotychczas
ocenialiśmy ludzi poprzez energie, które od nich płynęły. Te energie były wymuszone
(w nich), to było oprogramowanie systemowe, ból, zagubienie, itd. To od nich leciało
i ich niszczyło. Teraz do nas te energie już nie płyną i inaczej widzimy człowieka.
Grall ma te same pasma co przed nami. Grall – to, co nas przenikało, ale przez
zaburzenie energetyczne nie było dostrzegane.
Podszedł do Zbyszka Człowiek ze złamana ręką, Zbyszek dotknął i uzdrowił
czyli ten stan możemy wykorzystać do uzdrawiania.
Mówiłem wam o tym od zawsze – „miłość jest fala nośną dla działania”
Działamy kompleksowo, dotykając musimy zmieniać wszystko, łącznie z przestrzenia
danego człowieka, światło czyli Ład Boży ma wszędzie zaistnieć, a w Ładzie Bożym
nie ma cierpienia. Jak działa Sprawiedliwość Boża to nie możemy innych karać za to,
że się pogubili (Hitler odrodził się już i swoją lekcje odrabia). Nie ma ocen.
My mamy odtwarzać pierwotne światło, pierwotne źródło zawarte w
człowieku, w jego duszy i duchu, ale by tak się stało musimy siedzieć obok
Boga.
Kiedy człowiek jest w miłości (jak my teraz w tych pasmach) to tu jest zawarte
Prawo Zmian. Kto ten stan osiągnie, to korzysta z Prawa zmian, można w miłości
poprawić życie drugiego człowieka. W tym obszarze działa to samoistnie.
Na ławce siedzimy po prawej stronie Boga, jesteśmy w Jajach, dojrzewamy, to
proces, trwa.
= Koniec modlitwy=
Zawartość cząstek Boskich jest w nas niewielka, to i tak jest pomoc, budzenie
się i tak człowiek na to nie zasłużył (nie pracował na to). Dzięki temu jest możliwość
działania w przestrzeniach duchowych. W modlitwie było gruntowanie się w duchu.
Przejściówka, nazwali to Źródłem Nadziei.
Zasilać się cząstkami Boskimi
Jak cząsteczki Boskie się uaktywniają, sprawiają, że ten granat zamienia się w
fiolet, przejścia tam są fioletowe.
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Źródło Nadziei – noc, nic nie ma, z góry płynie światełko (krąg ok. 1,5 m),
jak się tworzy krąg tak jest źródełko, tak jakby go światło robiło i to jest źródełko,
napić się z niego. Jak ktoś uaktywni swoje cząstki , przechodzi przez zasłonę, tam
jest Planeta, sama przyroda, ludzi nie ma. To planeta wolności, szczęścia, miłości, a
nic nie ma.
Tu wchodzi ten, co wszystko w sobie ma.
Ważne jest źródełko – jedna z osób uzdrawia kogoś z rodziny. Badamy próg
choroby, skuteczność trzeba uruchomić na wyższym poziomie, przekraczając próg. Po
działaniach na ogół ukazują się sceny i podpowiadają nam co ma być ( próg 60 %,
działanie 80 % skuteczności).
Drugi etap – idzie się po zasilanie, skoro mamy uruchomione cząstki Boskie,
mamy prawo wejść do źródła zasilania (jeziorka) – zatapiamy się w sobie, jest tylko
przestrzeń i u góry widać tunel, przeniknąć przez tą granicę i znaleźć się przy
źródełku, przyklęknać, napić się i uaktywnić całą syno-bożowską moc,
wrócić i uzdrawiać, energia musi na wszystko zadziałać (można powiedzieć np.
zdrowe serce, moc Boska jest samowiedząca, Bóg wie o co chodzi, skoro korzystamy
z Jego pasm).
Poziom działania wyszedł „0”, bo po drugiej stronie nie ma poziomów, a więc
zadziałał z drugiej strony. On nie jest jeszcze aktywnością w sobie tylko uruchamiał
tę aktywność, te cząstki i tak były Jego (nasze) zostały tylko przywrócone. Działanie
jest dużo skuteczniejsze (90 %). Czy może powtórzyć dziś działanie? Ogólnie nie, ale
komuś może wyjść tak, to jest to co u Zeusa, „ wszyscy są we mnie zawarci” czyli te
aktywne cząsteczki należące do niego zaprogramowały całą sytuację, to są programy
genialne. Dopóki on będzie wierzył, że tak jest – tak jest. Teraz pracujemy nad
pewnością tego, ze to utrzymam, tak ma być i koniec.
Kontrola woli u niego przed wypiciem wody 10 %, po wypiciu wzrośnie do 5060% (do tygodnia). To źródło ma dużą moc, jak się tam wchodzi, to człowiek się
zmienia, bo te cząstki są takie piękne, mają 10 % wspólnego z kryształem, 100 % z
Boską mocą. Trzeba uruchomić w nas dojście do Źródła Nadziei. To źródło uaktywnia
cząstki Boskie, które zostały umieszczone w nas w modlitwie. Okazuje się, że w tym
źródle można umieścić chorego, całego (wrzucić do jeziorka). Sprawdzać na ile osób
można działać jednocześnie.
Jak jedną osobę, kilka osób uzdrawiamy w tle, bo są w nich relacje z pewnymi
osobami, a one są atakowane (przez ciemność, inne ataki), więc, żeby osobę
wyczyścić i utrzymać, to działa się w tle na parę osób, to nie działanie tylko na jedną
osobę.
Tłumaczyli: Duch Całości to jest całość, nagle mamy przejście w kosmos, w
Świątyni serca jak schodzimy po schodach był kosmos czyli cały wszechświat.
Okazuje się, że Biali bracia, którzy uczą, nie są z tego wymiaru,
przychodzą Spoza-Rzeczywistości, natomiast Złoci Bracia to są Istoty, które
potężnie działają tutaj, mają kolor złoty, Bóg-Twórca też ma kolor złoty czyli pasmo
Ojca działające tutaj.
Odczuwanie poprawności w nas – średnio tutaj jest 30 % - towa.
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Modlitwa 2 – modlitwa czystości :
Pozwólcie przetransportować się tam, gdzie te Siły chcą, byśmy się znaleźli.
Pokazują takie miejsce, ale my jesteśmy takimi widmami (lekko zarysowany duch,
postrzępione w dół światełko), idziemy wprost przed siebie, odwróciły się i stają
twarzą do nas, twarzy nie widać, tylko otchłań. Otchłań jest aktywna, można w niej
ujrzeć różne twarze, wszystkie te istoty mają bogate doświadczenie w różnego typu
egzystencjach.
Te postacie nie wiedza skąd pochodzą, dokąd idą, nie, jest tylko takie
odczucie, że mają coś zrobić. Nie mogą wiedzieć kim są i co mają zrobić, bo by się to
nie udało. Każda informacja w nich zawarta jest automatycznie zawarta we
wszechświecie. Istoty potężne, które zapomniały kim są, jak w bajce o brzydkim
kaczątku. W nawiązaniu do tego dowcip: „żuczek siedzi na drzewie i głową wali w
korę, a dwa dzięcioły patrzą na niego ze zmartwieniem i jeden z nich mówi,
powiedzmy mu, że jest adoptowany”. Przestać żyć nad to, kim się jest, bo to kim się
jest, jest cudowne. Każdy, kto zechce żyć ideą, jest budzony, oznacza, to, że zaszły
w nim czyste zmiany. Żuczek też może stać się dzięciołem. Kwestia dokonywania
wyborów jest zamknięta, byle to było czyste i wytrwałe.
Nie będzie leku czy się uda, który będzie osłabiał zachodzące procesy, każdy
będzie miał świadomość, że może się w czystości swojej obudzić, byle chciał w tym
dążeniu wytrwać.
Te duchy przechodzą przez bramę i znikają. Jest krąg na ziemi, jakby świetlna
kałuża, która ich wciąga. Mówią, że to, co oglądaliśmy to zapomniane dusze (nie
my). Rozpoczynają one nowe życie na wielu planetach piekielnych, czyśćcowych i te
przejściówki to tzw. Planety Zapomniane.
Światło ciągle będzie je próbowało odtworzyć. Patrzymy na nie i nie wiemy co
zrobić, one nas nie widzą. W jednej z nich Zbyszek widzi wcielenie kogoś, z kim był
bardzo związany, kto był jego nauczycielem i upadł. To skutek ludzkich błędów.
Przechodzimy na lewą stronę, siadamy, za stołami, jest kartka, ołówek, nie
wiemy jaki plan narysować. Jedna z osób świetlnych jakby się poirytowała, jakby
chciała zmienić to, co już istniało mówi „tak nie może być, jeśli Bóg istnieje, to musi
być sposób złamania systemu”. Nie mówią o systemie na dole, na planetach, mówią
o systemie, który obowiązuje tutaj, patrzą na te dusze i czują bezradność, a ten świat
został przygotowany przez całość. Nie może być tak, żeby nie można było tych Dusz
obudzić, choć te Dusze są w wewnętrznym obłędzie.
Otwierają księgę, taką magiczną, zaczynają badać i szukać sposobu, by tu
zejść. Otworzyli księgę na właściwej stronie i wiedzą, że światło musi powstać na
dole. By dusze się obudziły (te zapomniane) w świadomości, muszą ten proces
zacząć od dołu, a to jest niemożliwe, system każdego tu dotyka. Dlatego tu muszą
skoczyć ci, którzy to obserwują i wiedzą, że mogą pójść na zatracenie. Ale wiedzą, że
jak oni padną, przyjdą następni. To są istoty zorientowane. Wiedzą jak działa
światło, miłość, braterstwo, porządek, a z tych elementów powstaje Ład
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Boży. Ład Boży jest droga zejściową i droga powrotną. Kto zacznie siać Ład
Boży, ten z powrotem wróci w to miejsce.
Dusze zapomniane są wciągane przez światło, zaczynają nowe życie.
Istoty zorientowane podjęły wysiłek ratowania bliskich, wcielają się (na tym poziomie
każdy jest bliski). Obejmuje to wiele istot, wiele planet, wiele światów. Jest jeden
wspólny kod tajemny, jak jedna osoba coś uzyska, inne osoby też powoli się
wznoszą. Mogą jednak zginąć w potoku doskonalących się ludzi, ale kiedyś pojawią
się inni.
Źródło Nadziei to jest kąpanie się w świetle, w strumieniu, który z góry
schodził w dół, by aktywować tych, którzy stąd zdecydowali się zejść tam.
Jest gigantyczna grota, to światełko stało się wielkie, jak małe jezioro. Na
krawędziach tego jeziora jest mnóstwo istot w kuckach, nieruchome, za nimi blade
światełka (postacie kamienne – jakby).
My jesteśmy na podwyższeniu, z góry płynie światełko, jak uderzy w nasze
czoło, to możemy zejść i dotknąć te widmowe postacie (które chodzą po grocie jakby
strzegły tego miejsca). Po dotknięciu rozwijają się w światło, cała grota staje się
jaśniejsza. Kamienne postacie też zaczynają się budzić, staja się duchowe. Wszystko
znika. Możemy wejść do jeziora albo zaczerpnąć wody – mocy, aby się w nas rozlała.
„Przyszliście tu po to nie, by się bawić tylko po to, by powstało życie.
Planeta, na której jesteście jest planeta zaprzedaną, jest to planeta
czyśćcowa, ale przeszła w ręce ciemności, dlatego jest wam tak trudno.
Przyszliście po to, żeby nie tylko na tej planecie, ale i w wielu innych
miejscach narodziło się na nowo życie, życie duchowe. To, że kamień się
porusza, że roślina się porusza, że człowiek się porusza nie oznacza, że świadomie
żyje. My mamy obudzić świadomość Boską w ludziach. Dotychczas to, co robiliście
było niczym innym jak odnalezieniem się w przestrzeni energetycznej oraz miało
charakter budzenia duchowej świadomości. To wszystko jest i tak niczym, i tak by
przepadło, jeśli nie uda wam się obudzić w ludziach świadomości ludzkiej. Nikt
bowiem do Boga nie będzie wracał, jeśli nie odnajdzie w sobie synostwa Bożego. I
Duch i Dusza i Ciało są ślepe i zagubione choć w swym najwyższym wymiarze są
piękne i bogato doświadczające całości, ale tylko syn boży wróci do Ojca, bo czuje te
swoje korzenie. To, co dotychczas pojmowaliście, jest początkiem drogi do
Wzniosłego. To źródło zostało dane wam po to, byście mogli w ludziach uruchomić
to, co było w nich najcenniejsze – ich boskie pochodzenie. Jest ono magiczne, jest
ono niezniszczalne, choć można je przykryć. (Pokazują nici DNA, są biało-czarne, ale
kiedy my to prześwietlimy zmieniają swój charakter, stają się pełna formą omegi i to
co będzie się z ludźmi robić to będzie w genach, jeśli dany człowiek się nie obudzi,
zacznie się budzić jego dziecko. Czyli my odzyskamy DNA. To źródło, dzięki nam,
wprowadzi istotne zmiany w DNA, to będzie masowe przekazywanie). Im więcej ludzi
dotkniecie, tym więcej Boga na ziemię sprowadzicie, to syn boży jest równoważny
Bogu. Jezus w tym wymiarze to Bóg w tym wymiarze. Uczył was tego przez te
wszystkie lata, On, wasz Pan, wasz Brat”. (Pan nie jako osoba nami dyrygująca, ale
jako osoba o wszystko dbająca, za całość odpowiedzialna, to uczczenie tej Jego
wielkości).
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Oni - Zdrój, do którego będziemy wchodzić nazwali Świętym Zdrojem, Zdrój
nadziei, dla tych, którzy mogą powrócić do Ojca.
Każdy z nas, jak chce wchodzi do źródła całym sobą, każda swoja cząstką,
nawet te nam nie znane bierze ze sobą (mamy informacje dotyczące tylko 40 %
człowieka prawdziwego, ale pozwalają się nam odnaleźć). Każdy z nas w tym
uświęceniu wchodzi i się totalnie odtwarza, mamy tu odczuć swoje Boskie
pochodzenie.
Za każdym razem, gdy będziemy tu wracać, będziemy coraz bliżej Boga,
dlatego, że Boga będzie więcej w was, że będziemy czuć to kim jesteśmy.
Wchodzimy do wody, u góry jest światełko przebijające się przez powierzchnie tej
wody. Dać się unieść tej sytuacji, temu doświadczeniu.
W oczach duchowych nasz świat to piekło tęsknot za czymś czego się nie
rozumie, dlatego są potrzeby zastępcze, iluzje. Twórcy iluzji tworzą z ludzi
marionetki.
My będziemy otwierać te duchowe wody z boskimi cząstkami, by powoli
zmieniać tych ludzi w światło, cząstki boże, tak by powrócili ci, którzy się we mgle
życiowych doświadczeń zagubili. Musimy to wszystko naprawić (nasze dzieci,
rodziny). Tę wodę przygotował nam Ktoś, kto zejście przygotował, to zejście
przygotował nam Ktoś, a Jego Imię to Jezus. To Siła, która w miłosierdziu chce
ratować swoich bliskich. Tu nie ma ocen, podnosimy ludzi z błota, podnosimy
naszych bliskich.
Idźmy z tą wodą i podnośmy ludzi z kolan zagubienia.
Każdy z nas niech tu odnajdzie swoja ścieżkę. Tu nie chodzi o nasz interes na
ziemi. To jest osiąście na ziemi. Każdy z nas jest tym wielkim, jest agentem
Światłości, tym, który przyszedł, żeby to zmieniać. Tą woda będziemy uzdrawiać i
wprowadzać światło w całą przestrzeń, to jest nasz cel. Przy okazji życie może nam
się przyjemnie toczyć, ale boże synostwo musi być obudzone. Każdy nie ujrzy to jak
się regeneruje, co się staje i jak ma wyglądać jego życie. Jak je ujrzymy tak będzie
zapisane.
„Tu jest kilka waszych ścieżek” do tego by w tym życiu funkcjonować. Jak nie
ujrzycie, niech duch wyobraźnie pokaże co ma się stać. Przeniknięci tą wodą
bierzemy tej mocy ile wlezie dal ratowania wszystkich (by byli w radości). My
będziemy to światełko jako Białe Jajo wkładać w ludzkie głowy, by się raz na \zawsze
uporządkował obraz sił w człowieku, by umysł był podległy świadomości, a
świadomość Jaźni, by w tym ciele oczy otworzył samowiedny Bóg.
Jajka mamy wkładać w czoło. Mózg się rozświetli. Mózg kiedyś był bez bruzdy
i był aktywniejszy, funkcjonował cały czas. To światło sprawi, ze zniknie ta
rozdzielność (podział na dwie półkule), wzrośnie inteligencja.
- Jak kiedyś będziemy przechodzić i dotkniemy kogoś świadomie budząc mu mózg to
iloraz jego inteligencji się podniesie, przemieni się jego energetyka, rozmnoży światło
naszego działania, a niektóry spojrzą w górę, bo światło w sobie rozbudzą, a wtedy
czysta modlitwa zejściowa (bo niby ręce składamy do góry, ale tak naprawdę
budzimy się na wyższym poziomie czyli ściągamy ducha w dół, a potem dzięki
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duchowi ściągamy nasze pasma boskie) i schodzi to, co do nas należy, sami w swej
wielkości.
Pokazują Planetę ciemności z olbrzymim pomnikiem Jezusa. Wypełnia się
powolutku światełko, ludzie staja się bąbelkami światełka. Przygotowywany jest plan
odrestaurowania tego. Obudzi ludzie stworzą nowy obraz ziemi.
To, co my robimy, to budzimy światło w ludziach, ducha ludzkiego w poczuciu
synostwa bożego. Kto nad sobą silnie pracuje może poczuć Synostwo Boże w sobie.
„A ten kto odnajdzie się jako Bóg wzrośnie ponad wszystkim, by im wszystkim
pomóc”
Działamy, to nadzieja dla tych, na których działamy i tego światła z góry, że
wkrótce minie czas odnajdywania się, bo te wibracje powinny być na stałe w nas
uruchomione.
Pierwszy raz zadziałamy Cząsteczkami Bożymi. Każdy działa po swojemu. To
jeziorko jest przejściem do wszystkich naszych miejsc (też do Nieba).
- Mamy tu żyć, rozkręcać miejsca radości, by ludzie zrozumieli czym jest świątynia,
radość, wolność i szczęście, bo w miłości wszystko jest możliwe, ona jest fala nośną
do radości, wolności i szczecią.
Nasz dotyk niech się stanie dotykiem Boskim, to ma być Cząsteczka Boża co przynosi
obudzenie Synostwa Bożego.
Nie zapominajmy o tym kto przygotowuje to wszystko, by nas ratować, a Jego
cząstka zejściowa to PBZ. PBZ jest też częścią Boga, taka oddzielna Istota. Jezus jest
Tym i Tym. Pamiętajmy o podziękowaniu.
Zadanie, by nasz Dom był bezpieczny, piękny, wykonany (bez względu na ilość
wcieleń). Nagrodą będzie uścisk ręki z Bogiem.
W tym świecie (Domu) nie będzie emocji, myśli, to będzie świat łagodności,
ciszy, radości. Ten obraz jest podpowiedzią jak będzie się rozwijać przyszłość.
Kogo dotkniemy w działaniu zaszczepimy ziarno przyszłości ( o tym pamiętać).
Tam jest nie tylko odrodzenie DNA, ale też jest DNA ogólno-planetarne, ogólnoprzestrzenne, takie ogólno-duchowe, w którym jest od razu wizja tego, co ma być.
W nas zaszczepiali nie tylko te czarne jajo, ale i jądro ciemności z kreowanym
obrazem świata, to ono uruchamiane było w tym czarnym, energetycznym systemie.
Teraz będzie odwrotnie. Kogo dotkniemy wykasowując wszystko, ten biały
energetyczny układ nerwowy zacznie nadawać to, co ma się stać i to będzie
kodowane w kamieniach – roślinach i to będzie powoli wszystko zmieniać. Szara
strefa zostanie zamieniona w przyszłości w Jasną Płaszczyznę. To sekret Jasnej
Płaszczyzny – kodowanie obrazu, który przygotowali nasi, Bracia u Góry.
= Koniec modlitwy =
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Ciekawostką jest to DNA przestrzenne (nie ciała egzystencjalnego). Jak działa
Prawo Zmian to obejmuje cząsteczki w tym zawarte, na logikę to oczywiste. DNA
przestrzenne to Boskie.
W wodzie zostawić uzdrawianych, nie działać.
Próg choroby po tym działaniu się obniżył i skuteczność uzdrawiania wzrosła,
ale tu jest jeszcze mechanizm, którego nie rozumiemy.
Jest tak, że zmniejsza się znaczenie, coś w tle działa co to ogranicza.
Kontrola woli, myśli, kontrola emocji i kontrola rzeczywistości (idą informacje
w obu kierunkach, czujesz, że się coś dzieje) wzrosła w nas znacznie. Wzrósł procent
osiągania misji.
To co się stało z tym światłem, które możemy dawać jest narzędziem, i to
narzędzie jest bardzo silne i zmiana leci (bardzo ważne).
Sprawdzać :
-

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

Porównanie nas z bardzo dobrymi bioenergoterapeutami:
- Ich skuteczność (ciało fizyczne) – 40 %, nasza 60 %
- W działaniach przestrzeni duchowej, ich 30 %, nasze 100 %
Zaczyna się w naszym życiu nowe, jesteśmy lepsi od innych (w działaniach),
bo Bóg nas wspiera.
Skala z portem komunikacyjnym:
Mamy tam Moc PBZ, Moc DŚw., Moc Ojca, Moc Pra-Ojca i można to tak
nazwać, bo posługujemy się pewną formą mocy, ale teraz musimy wiedzieć, że to nie
jest moc PBZ tylko to jest Prawo Zmian PBZ, Moc Ojca – to Prawo
Wolności, czyli prawo do wolności, a nie moc wolności. Później ta moc sama zależy
od tego jakie czynniki i jakie siły uczestniczą w tym np.: nasz rozwinięty duch, nasza
zintensyfikowana moc energetyczna. Tu moglibyśmy dojść do wniosku, że ta Moc
Ojca jak dochodzę do Ojca jest pełna, a tymczasem mogę tam dochodzić tylko w
uniesieniach duchowych, a potem jestem na niższym poziomie. W zależności od tego
jak korzystam z Prawa Życia i Prawa do Śmierci, jest ona większa lub mniejsza.
To jest Prawo. Tu, gdzie Pra-Ojciec – to Prawo Zwycięstwa (i z tego korzystamy). Tu
jest zawarte prawo do doświadczania Nowego. Prawo do Zwycięstwa może być
zastosowane w PWW i w PTP, Prawo Zmian od PBZ też tu jest, ale jak siła idzie do
Prawa Zmian przez PBZ to On wyposażony jest Moc DŚw. i w Moc Boską, to są moce.
Moc Życia – to jest Prawo do Życia i Prawo do Śmierci – Moc Śmierci.
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Prawo do Śmierci jest największym błogosławieństwem, łącznie z Prawem do
Życia, kiedy powstajemy, jakie mogło nas spotkać, to prawo do zakończenia tego co
trwa. Dzięki uśmierceniu jednej powłoki możemy doświadczać cudu prawdziwego
istnienia (też na innych planetach). W działaniach to Prawo do Życia i Prawo do
Śmierci musi się oprzeć na mocy, tu mamy daną moc fizyczną, po części energet.,
moc duchową, tę , z której możemy korzystać. Ojciec i Pra-Ojciec mają prawo do
posługiwania się tym i Oni są wielcy. Jeśli my posługujemy się tym, możemy dużo.
Niemniej korzystamy z Mocy Boga-Twórcy czyli Mocy Boskiej i z Mocy
Ducha Św. czyli z Mocy Istnienia. Każdy może sprawdzić s stosunku do Jezusa w
jakim stosunku korzysta z mocy Istnienia. Moc DŚw. jest słabsza, bo to jest odbicie
kryształu, światła kryształu.
Tu od Mocy PBZ do Mocy Pra-Ojca moglibyśmy nazwać Mocą Istnienia nam
dostępną i ona stanowi w sumie za życia ciała fizycznego 30 % autentycznej Mocy
Boskiej, do tego Moc Twórcza 30 %, Moc Istnienia 40 % i Moc Zmian 30 %, to nasza
dostępna moc i dzięki temu mamy prawo do śmierci i prawo do życia.
Od naszej doskonałości fizycznej, energetycznej i duchowej zależy poziom
Mocy Istnienia, z jakiej będziemy korzystać, ale Istnienie jest silne tylko i wyłącznie
wtedy, kiedy wchodzą w grę aktywne cząsteczki Boskie.
Pokazana w modlitwie grota to odniesienie do naszej Rzeczywistości, to co istnieje
poza, co jest nie objęte i to co jest Niewiadoma, choć jest Wszystkim, to jest jeden
Kryształ jako matryca, z której powstał Bóg, ale Bóg i ta matryca czyli pole
kryształków to jest jedno i to samo. Ten jeden kryształek, jak chce coś stworzyć od
razu istnieje w rozbudowaniu.
Znak Orin to jest kryształek, a przy nim drugi, jest dobudowywany z każdej
strony. Wszystkie kryształki są sobie równe. To jest siła, ona ma nieskończona ilość
doświadczeń (lub co innego). Nagle powstaje błysk w tych kryształkach – Bóg.
Bóg, a ta Macierz to jedno i to samo. Oni nazywają to Matką Boską
(czasami ), a w słabszym przejawianiu DŚw., który stamtąd to właśnie ta Nicość,
tworzy dla nas wszystkość, w tym morzu jeden błysk, jeden Bóg , jedna Inteligencja,
która realizuje pewien program. To nieskończona ilość form, a my mówimy o jednej
Inteligencji, która stworzyła całą Rzeczywistość z sześcioma Bogami w PTP i w PWW
( to dla nas nie do pojęcia).
Gdy wchodzimy w obszary duchowe wyłączamy zmysły i jest obserwacja. Gdy
się wchodzi w poziomy Boga nie ma nawet obserwacji. Mówią, że nic tam nie
istnieje, nic, co jest nam znane, nie mamy szansy się tam odnaleźć. Dopóki nas
wiąże ciało fizyczne i energetyka zapomnieć o jakichkolwiek rozważaniach.
We wczorajszej modlitwie z góry poszło światło. To światło już było czymś co
ten błysk. Czyli osobowy Bóg łącznie z Duchem Św., tym Kryształkiem stworzył, czyli
Matka i Ojciec ( to i tak jedno i to samo) poszło Światło, powstał Ocean DŚw. To
światło kryształów na tym poziomie, to jest obowiązujący nas tutaj DŚw. Jezus jak
tutaj tworzył, zmieniał to nie z poziomu Ducha, ale z poziomu Boga. Kryształek jest
podstawą, a Nicość jest w środku, nasza Rz-ść jest na zewnątrz, tak funkcjonują
głębie. Mógł zmieniać od podstaw wszystko wpływając na kryształki, był wyposażony
w Prawo Zmian i korzystał z Mocy Boskiej i ODŚw.
Prawo dopiero jak współgra mamy mniejszą lub większą moc. Gdy wchodzimy
w pewne stany w duchowym uniesieniu, gdy jesteśmy w PWW uruchamiamy pewne
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siły na znacznie wyższym poziomie, gdy jesteśmy tu obecni prawdziwie, wszystko
jest bezwarunkowe, Bóg to wszystko tworzył bezwarunkowo. Wszystko to, co nawet
wydaje się nam złe, jest cudem istnienia. Nas powinno interesować jedno, by tę moc
osiągnąć i jak najwięcej dla świata zrobić. Trzeba żyć ideą, czyli takim mechanizmem,
który usilnie budzi nas w światach duchowych.
W uniesieniu duchowym potrafimy wiele zmienić, jak spadamy do
przestrzeni energetycznej wiele z tego zniszczyć. Oni mówią tak, to wszystko
czym dysponujemy, od tej chwili kiedy pojawiły się cząsteczki Boga i osiągnęliśmy
pewne progi, możemy patrzeć (jak u Jezusa) jaka mamy moc istnienia w działaniu.
Istnienie – czyli powołujemy coś do istnienia albo zmieniamy. Nie będziemy
niczego tworzyć, czego nie mamy w głowie zawartego. Nasza średnia moc istnienia –
7 %, staje się aktywna w działaniu.
Sprawdzać :
- próg skutecznego naszego działania przy uzdrawianiu – średnio 20 %
to skuteczność w uzdrawianiu tylko ciała fizycznego ( jest
najtrudniejsze), przy energetyce – średnia moc 80 %.
- próg danej choroby jeśli jest wyższy, to powtarzamy działanie (
czyszczenie energetyczne, odcięcie przestrzeni negatywnych wibracji
– czyli przygotowanie środowiska do tego np.: by wątroba zdrowiała),
sprawdzać ile działań potrzeba.
Nasze działanie się nie zmieniło (wchodzić do jeziorka)
Nie można wejść na głębszą wodę, aktywować wiele rzeczy, przekroczyć następnego
progu jeśli nie podejmie się wysiłku pracy nad sobą.
Sprawdzać :
- w ilu % jesteśmy dla ludzi
- w ilu % jesteśmy dla Boga ( średnio 0-2 %)
Mamy jakieś błędne postrzeganie Rzeczywistości, odczucie w nas nie jest
poprawne, trzeba przewartościować ten umysłowy schemat (Boże daj).
Wielu naszych się pocofało, drugi człowiek to narzędzie do podkreślania jaki
jestem. Sami sobie zgotowali „niewyjście” z tego piekła.
Cień wdzięczności (oczekiwanej) to mord dokonany na samym sobie (gdzie
bezwarunkowość ?). To ogranicza skuteczność działania, zamyka drogę do cudów.
Potrzeba tych, którzy masowo będą rozświetlać przestrzeń i ludzi (a u nas
posiadanie w swoim małym, egoistycznym światku, a nie dla zmian, dla idei). Bardzo
ważne są intencje.
Dziuple zostaną przeprogramowane (wszystkie) na wyższy poziom. Sama
Dziupla jest totalnym otwarciem do pewnych przestrzeni w Orinie i poza Orionem,
ktoś kto przed nią stoi od razu się przenosi do działań. Czyli odchyla ta całą
przestrzeń, jej funkcjonalność jest podniesiona.
Przy działaniach, uzdrawianiu trzeba tłumaczyć ludziom o co chodzi,
bo będą powracać do starych nawyków, do błędów, do przeszłości. Ta
wiedza ma służyć ludziom, którzy przyjdą. Jak się wytłumaczy, ludzie zaczynają
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rozumieć, skuteczność działania będzie wysoka. Pamiętać o tym, że wśród tych,
którzy przychodzą do nas po pomoc mogą być nasze dzieci, nasi bliscy z poprzednich
wcieleń, którym wtedy utrudniliśmy życie, nie pomogliśmy.
Jak będziemy w chodzić w Ocean będziemy uruchamiać Boga w drugim
człowieku, tylko na tym poziomie istnieje zmiana kodu, jaki jest w człowieku czyli
ciała fizycznego, energetycznego, duchowego, DNA ciała przestrzennego, powiązania
tego w człowieku ze wszystkimi elementami na ziemi i w kosmosie. Tych elementów
nie musimy wymieniać. Bóg wie.
Jak budzisz Boga w człowieku, czyli te złote cząstki zmieniają tam wszystko
czyli na poziomie ducha albo kryształków ( to związane jest też z materializacją) to
działanie jedno obejmuje wszystko.
Jeśli działamy to Bóg wie o co chodzi, tylko dotknąć i niech się dzieje.
Działając w ten sposób, działamy na całość, budzimy Boga.
Jak drugiego człowieka potraktuje się jak własne dziecko, jak Boga, który po
śmierci powie nam o naszych błędach - to jak spojrzymy mu w oczy? Ujrzeć piękne
istoty, który się pogubiły.
Odczytywać ludzi na skali rozwoju człowieka. To podstawa przy
zawieraniu każdej znajomości. Bywa, że różnica potencjałów energetycznych,
podejścia do drugiego człowieka jest tak duża, że nie można z sobą być. Te kody
będą w nas częściowo odtwarzane, nawet w ciągu paru lat, jak mówi Góra, niektórzy
zaczną je wykorzystywać do młodnięcia. Powoli staje się to możliwe.
Mamy pierwotny kod Talaroński z całym systemem zachowany, zostawili
w nas tysiącletnie dojrzewanie czyli powinniśmy żyć tysiąc lat, a żyjemy krócej, ale
dojrzewanie, rozumienie rzeczywistości zostało ze starego schematu. Dziecko
kilkuletnie nie powinno chodzić do szkoły (patrz Katowice 23.06.2012).
Każdego można na skali rozwoju, sprawdzić w dojrzałości ludzkiej, można tez
sprawdzić różnice wieku, bo też mówi o tym dlaczego się z kimś nie dogadujemy.
Powinowactwo można zmienić, ale tego nie.
Działanie nasze się nie zmieniło, budząc Boga, budzisz i uzdrawiasz
wszystko w tym człowieku, na maksymalnym poziomie, nie zwracając
uwagi na te elementy, które na niego wpływają.
Są tacy ludzie, którzy od dziecka wiedzą, że są dorośli, ich zachowanie jest
dojrzalsze niż przeciętnego człowieka, to oznaka pewnego obudzenia się duchowego i
większa dojrzałość czyli większa aktywność cząstek, które przypominają nam
Talarońskie pochodzenie, DNA duchowe jest wtedy bardziej otwarte.
Zwrócić uwagę na elementy naszej istoty, które są rozdzielne. Jak odda się
ciało ciału, ono się nieźle regeneruje i tylko ono samo może się odmładzać.
Wprowadzanie światło i inne to jest tylko regeneracja, usilne sterowanie tym by było
dobrze, ale jak już się stanie, tak na siłę dobrze, oddać trzeba ciału ciało, ono wie
lepiej.
To samo jest z duszą. Musimy energetykę oddać duszy i być duchowym i
wtedy dusza pozwoli nam zagrać w emocje jakie będziemy chcieli, bo ona nad tym,
czyli czysty umysł, nieźle nad tym panuje.

150

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

To samo z ciałem przestrzennym. Jak oddamy ciało przestrzenne ciału
przestrzennemu nie będziemy się męczyć. To tak jak zaufanie samemu sobie, swojej
własnej mocy. Dopóki poziom naszej uwagi, naszej obecności jest na niskim poziomie
to my tego nie oddamy, bo my standardowo wszystkie elementy musimy mieć dla
siebie (to moje, on mój itp.) więc i elementy swojego ciała, to jest rządzenie. Przez
to rządzenie tracimy średnio 92 % tego, co możemy. Niech każdy nauczy się słuchać
swoich poszczególnych elementów. To jest czyste, budujące nas od 100-go piętra
(od 73 już jest dla nas korzystne).
Kto jest niżej ze swoja obecnością musi się rozświetlać, robić coś, żeby się
właściwie reanimować. Jak te części oddamy robi się cisza, a wiemy, że wszystko
pracuje. Nie trzeba skupiać się by obserwować otoczenie, nogi same niosą ( nie ja
idę, korzystam z usług ciała) itd.
Rozczłonkujmy się i pozwólmy tym elementom żyć inaczej sami wiążemy sobie
ręce i nie możemy z tego korzystać !
Dopóki nie czujemy odpowiedzialności za siebie i innych to na siłę to w sobie
wymusić. Trzeba mieć intencje czyste, rozumieć jakim się było i prosić Boga o sceny,
by to zmienić ( o pokochanie drugiego człowieka np.).
W działaniach, przy tej mocy, w tle są również czyszczone najbliższe
osoby (wszystkie). Zwłaszcza, że teraz będą Cząstki Boże budzone w człowieku. To
tak jakbyśmy wiedzieli - ciało fizyczne, dusza, to co oczami patrzy (oczy należą do
duszy), potem duch, który to obserwuje, ale Bóg to jest tu i widzisz to światło, który
się budzi i patrzy na ciebie, uruchomiłeś to. Jak się to obudzi to będzie wspólny język
i tego poziom może być różny. Doświadczenie najpiękniejsze jest energetyczne
(namiętność też i można to osiągnąć bez udziału ciała fizycznego, choć trudno,
trzeba być otwartym, silnym w przestrzeniach duchowych).

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

Działania:
Brak umysłu praktycznego może spowodować zaprzedanie się tej rz-ści, na
tym poziomie – uważaj i się nie trać.
1 osoba – działanie na dziecko
Sprawdzamy :
- ile aktywnych ścieżek było w dziecku
- ile być powinno
- ile uruchomiono w działaniu
- kiedy uruchomi pozostałe
- ile osób oczyszczonych w tle
- jakie one były – człowiek wchodzi w negatywizmy czyli ma problemy
- relacje z tym człowiekiem: poziom dobry i spada do zniechęcenia, czyli jak
mu coś nie pasuje odsuwa się od dziecka
2 osoba X – relacje z sąsiadem – Góra pokazuje przynieść mu półlitrówkę tzn., że X
musi aktywnie popracować, by poprawić relacje z sąsiadem
- poprawność sąsiada – 70 %
- poprawność X – 30 %
- próg jego choroby w %, poziom działania w %
- X ma popatrzeć na siebie ( z boku) w relacjach z sąsiadem
3 osoba Z – na młodego człowieka
– kontrola myśli, woli w %
- nawiedzenie, idzie z zewnątrz, od środowiska
- tu była choroba duchowa ( 60 %) i egzystencjalna ( 30 %)
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4 osoba D – młody człowiek chory psychicznie
- zaburzenia psychiczne – 20 %, w grę wchodzą inne elementy – rodzina,
normalni ludzie, gdyby nie rodzina, poprawnie by funkcjonował w 70 %.
- W tle nikt nie oczyszczony, Góra mówi – on oddzielne życie, rodzina
oddzielne. Naciski rodziny sprawiły, że się tracił, mała wola, był bezsilny,
można mu pomóc w 80 %
Dla niektórych nie istnieje próg choroby (nie ma tego w głowie, 100 % efektu)
Parametr energetyczny, jak człowiek dba o ciało, jest wysoki
Zmieniło się działanie w poz. boskich, nie ma scen, budzisz i koniec
Osoba Y –
- choroba duchowa, energetyczna w %
- w śnie innych %
Góra może zablokować działanie, wtedy wchodzimy do Oceanu i prosimy
Boga, by pozwolił obudzić tę osobę całkowicie, by się odnalazła
To, co robimy, robimy dla tego ( uzdrawianego) człowieka, żeby mu było
dobrze, żeby się odnajdywał, tu czas nie ma znaczenia, bo istnieje Sprawiedliwość
Boża i wszystko (jeśli był zły) będzie mu przypomniane
Odczytywanie to wchodzenie w energetykę wielu ludzi (męczy).
Różne osoby mogą iść i przez ukazywanie innych elementów, stosując różne
techniki, ale wnioski są te same.
Przy wspólnym kanale jest silne działanie. Będzie przygotowany za około 3
tygodnie.
Mamy dużo do nadrobienia ( w tym zmiana postawy).
Wczorajsza modlitwa zamyka warsztatowe.
Nie pokażą się żadne sceny jak człowiek tego bardzo nie chce.
„Ojcze nie wiem co to znaczy, uruchom widzenie, naprawdę to chcę, dla
siebie i dla innych, wiem, że tak ma być, ale nie ma we mnie tego co jest w
Tobie”, pojawia się czysta intencja, by tego doświadczyć, szczerze.
W działaniach nie przekraczać jednej godziny ( krótka przerwa).
Na przyszły raz powinno w nas być 2 % aktywnych Cząstek Bożych.
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Warsztaty 28-29 lipca 2012 Rusinowice
To, o czym dotychczas mówiliśmy, co jest na stronie internetowej to są
przekazy z Góry. Ludzie wchodzący w to mogą mieć wątpliwości co do tego czy to, o
czym się mówi jest poprawne, czy trzeba było nad sobą pracować, czy życie
marzeniami, pokochanie innych, czy to ma sens, może to nie jest prawda. Te osoby,
które już zaczęły nad sobą pracować i zaczęły wyrażać ideę, wiedzą już, ze tak jest i
nie ma od tego odwrotu i to czują.
Okazuje się , że wszystko to co tu robimy, nauka już udokumentowała, chodzi
o to co nazywamy aktywacją mózgu.
Wiemy, że człowiek to kilka poziomów świadomości czyli w zależności od tego
na jakim poziomie budzimy swoją obecność i świadomość, to z tego poziomu
nadajemy. Mamy człowieka fizycznego, instynktownego – zwierzę, mamy nas czyli
Duszę, mamy Ducha, połączony z całością zupełnie inaczej patrzy na świat, mamy
cząstki Boskie. Ponieważ cząstki Boskie się pojawiły, dzisiaj zobaczymy jak będą
działać osoby pierwsze podpięte pod kanał. Ten obraz człowieka pokrywa się z tym
co nauka, dział, który zajmuje się mózgiem i jego praca, tez odkryła. Okazuje się, że
jak jesteśmy na pewnym poziomie świadomości, mózg przy okazji inaczej pracuje.
Wykorzystanie mózgu nagle wzrasta, my to zauważyliśmy. Wtedy, gdy jest
uruchomiona czysta boska świadomość, mózg pracuje w 100 %, my mówimy wprost
– schodzi to z Góry i się dzieje. Nauka nie odkryła jednego tu elementu, sądzi, że ta
praca zaczyna się już na poziomie fizycznym i ten poziom fizyczny mózgu decyduje o
tym, czy my wchodzimy w tamte stany czy też nie. Nie przyszło im do głowy, że
proces jest dwukierunkowy i w jedną i w druga stronę.
Książka „ Aktywuj pełną pracę mózgu.”
Dr Dawid Parlmuter, dr Alberto Villoldo
Zbyszek widzi sceny i komentuje je zwięźle (dwoma zdaniami), nie ma czasu
na tłumaczenie nam tych scen, a my mamy problem ze zrozumieniem
(z domyślaniem się o co chodzi).
Okazuje się, że nauka udokumentowała już to, czego nam nie chce się zrobić;
zapanować nad energiami, nad myśleniem, a potem są problemy. Myślenie da się
totalnie kontrolować. Musimy wiedzieć kiedy potrzeby, czyli programy w nas wchodzą
i nagle czegoś chcemy. Najczęściej związane to jest z podstawą naszego istnienia.
Najsilniejszy jest poziom fizyczny, słabszy energetyczny, duchowy jest też słabiej w
nas wyczuwalny  to najmniej nas tam jest. Natomiast jak ktoś ma włączony poziom
duchowy w obecności i w świadomości, ten poziom najbardziej odczuwa i tamte inne
są słabsze. Np. spotykamy kogoś - jest atrakcyjny, włącza się nam na poziomie
fizycznym potrzeba przeżycia namiętności. Często wykorzystuje się moment, by coś
się stało, choć potrzeba nie wypływa z nas, nam się tylko wydaje, ze chcemy tę
namiętność przeżyć  a to ciemni aktywowali w nas potrzebę. Nad tym trzeba
totalnie panować, trzeba czuć. Mam jakieś widzenie świata, mam jakieś cele, jakiś
stosunek do człowieka i jak się to tylko zaczyna zmieniać, to jest dla mnie sygnałem,
że coś nie jest tak i tam można wyczuć też potrzeby, można wyczuć też dążenia
innych ludzi, które są w nas kodowane. To trzeba rozróżnić, czyli ten napływ z
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zewnątrz, właściwie to jest od wewnątrz, ale tak w przenośni z zewnątrz, to co mnie
kształtowało. Jak to jest powolne to możemy nie załapać kiedy to się zaczyna dziać,
bo np.: ona idzie i ma zgrabne nogi i po jakimś czasie wydaje się nam, że ta potrzeba
jest naszą…, albo z kimś w pracy chcemy zrobić interes  ale te potrzeby mogą być
wdrukowane i z tego trzeba sobie zdawać sprawę.
Dlatego jak my budzimy Wolę to nie dość, że trzeba ją odzyskać, to kontrola
samej Woli jest uboga, średnia w nas 30 %, czyli, że nawet sami nie do końca
chcemy, to co chcemy. Jak można się później wyzwolić i iść własną drogą, to
praktycznie niemożliwe. Jedyne wyjście jakie jest w tej sytuacji, to wyzwolenie się od
energii, czyli od tego, żeby one programami, myślami itd. na nas wpływały. Potem
staczamy walkę ze Śniącymi  to są przestrzenie Duchowe. Jak obieram pewien
cel, to się wszystko pięknie kończy.
Dzisiaj będziemy mogli zrozumieć, że to, przed czym się wzdragamy czyli
praca nad sobą jest fundamentem naszych zmian i to już jest udokumentowane. Co
prawda, wszystko o czym tutaj piszą (książka, str. 289) tyczy się tylko mózgu,
natomiast nie łapią jeszcze tego, że mózg to jest dużo więcej niż to co jest w głowie,
ale jest jeszcze rdzeń kręgowy i programy  czyli mózg jelitowy. Tego jeszcze nie
odkryli, choć niektórzy naukowcy już też podejrzewają, że źródło emocji tego świata
tam się znajduje, a raczej program, który sprawia, że te, a nie inne energie czyli
stany emocjonalne w nas wpływają.
„Aktywuj pełną moc mózgu” to są badania z ostatnich kilkudziesięciu lat
dokładnie potwierdzające wszystko to, czego Góra nas uczyła. Tylko, że Góra to
rozszerzyła, wiele innych rzeczy dopowiedziała tutaj, ale to co jest, udowodni nam
(udowadnia naukowo), że ta praca, gdzie zyskujemy pewność siebie, odwagę, pewną
moc mózgu itd., jest naukowo potwierdzona. A nam się nie chce tego robić i później
dziwimy się, że życie nie wychodzi. Duchowość znajduje nagle potwierdzenie
naukowe i odwrotu nie ma. Jest to ważne, bo wielu co nie podejmuje pracy nad
sobą, przekona się, że nie ma innej drogi.
Skoro Bóg i nauka o tym samym mówią, to czas najwyższy się za to wziąć, jest
to ważne, zwłaszcza, że (inaczej) nie będziemy mogli w pełni działać.
Hipokamp działa na zasadzie mózgu cyfrowego to znaczy zera, jedynki, zapis,
twardy dysk, to Góra też nam tłumaczyła.
Stres powoduje, że zaniżają się poziomy wibracji. Jeśli żyjemy starą
sytuacją od razu mózg inaczej funkcjonuje. To wszystko co jest w tej książce, mamy
dokładnie z rozbudowaniem omówione na skali, nauka faktycznie te pewne rzeczy
odkryła. Tak np. gdzie my mówimy umysł logiczny (Zbyszek żartobliwie nazywa go
mózgiem fizycznym). Oni też się często tą nazwą posługują  to jest instynktowne
życie. Poniżej 30 Hz  to jest nienawiść, złość, agresja. Jak człowiek jest w takim
stanie, to mózg tak funkcjonuje. Można wchodząc w inny stan, w odprężenie,
poniechać tego stanu (ale jak cię biją nie wchodzisz w modlitwę), trzeba jednak
umieć odnaleźć się w sytuacji. Jak następuje wyciszenie; czy przez medytację, czy w
inny sposób, jeśli mamy zapisane sceny, to można nagle w złości w ciągu pół
sekundy wpaść w totalne panowanie nad sobą i już się inaczej widzi. Najgorsze jest
to, że ludzie, którzy mają obniżony poziom harmonii w mózgu nie zdają sobie sprawy
z tego, że w złości, nienawiści, że plują na innych, nie widza tego, zamroczenie.
„Do wieku około 7 lat ludzki mózg jest bardzo chłonny..” str 84. Nam
też to mówią. Wszystkie pułapki, w które nas chwytają, łącznie ze snami innych, to
są do tego wieku. To jest najważniejszy okres. Po to się zabija w człowieku
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twórczość, po to się teraz systemowo obniża wiek szkolny, żeby człowieka totalnie
uwalić, żeby mamusia nie prowadziła do piaskownicy, „dorosły” 5-letni człowiek
dostanie w łeb (od Systemu). Jest przeprogramowanie mózgu, człowiek się w kreacji
nie budzi, totalna logika itd. Przetwarza potem typowe programowe dane.
„W czasach wczesnego chrześcijaństwa wielu ludzi obawiało się
pochłonięcia przez 7 grzechów głównych: gniew …. „. Te instynktowne
emocje postrzegane były jako tak potężne, że Biskup Bischwelt przypisał każdy z tych
grzechów konkretnemu elementowi :
Szatanowi – gniew,
Mamonowi – chciwość itd.
„Gdyby biskup Bischwelt nie był tak skupiony na czysto demonicznej
analizie (str 292) ludzkich błędów, a byłby bardziej obeznany z autonomią
mózgu, mógłby wymyśleć bardziej naukowe przesłanie, zamiast zrzucać
odpowiedzialność za ludzkie grzechy na tak piekielnie barwną drużyną…”
(str 96)
Już tutaj łapali (rozumieli), że pewne rzeczy umiejscowione są jakby w mózgu.
Nie do końca to wiedzieli, ale wtedy przygoda z tym się zaczęła. To co my włączamy,
to co idzie jest takie ważne, bo (w ciele modzelowatym znajduje się tzw. Jądro
prymitywizmu ludzkiego, zezwierzęcenie) jak włącza się tylko złość w człowieku, od
razu odcina się od płatów czołowych. U nas pierwsze wejście to powiązanie z naszym
światem duchowym, Stwórca się włącza, światło przewierca się przez płaty czołowe
do Hipokampu. Od razu jest spokój, ciało odrzucone, jesteśmy w światach
duchowych.
Na wahadełkowaniach (dopóki ludzie tego nie łapali) jedna „zainfekowana”
osoba przychodziła i wibracje trzęsły innymi cały czas i była totalna blokada, w
modlitwę wchodzili, ale na druga stronę.
To o czym oni mówią (w tej książce) to o neuroplastyczności  mu mówimy o
budzeniu Jaźni.
„Dzięki neuroplastyczności mózg zdolny jest do zmieniania ścieżek
nerwowych, a nawet stworzenia nowych, superszybkich połączeń..” str 119
„Połączenia nerwowe tworzone są przez powtarzanie podejmowanych w
skupieniu działań…”
Czyli dopóki nie ma czystych intencji czyli autentycznej chęci pomagania innym, bycia
szczęśliwym itd., sceny na pokochanie i wybaczenie się nie pojawią, a więc najpierw
trzeba się zweryfikować, trzeba wszystko w sobie opisać, żeby nie żyć iluzją i dopiero
wtedy, jak jestem gotów czyli prawdziwie chce zabrać się za prace nad sobą, inaczej
jest to niemożliwe. Nawet kulturyści, sportowcy jak ćwiczą to oni chcą, zdumiewająco
lepsze mają rezultaty.
„Na podobnej zasadzie rozwinięcie w sobie radości, uprzejmości i
wybaczenia wymaga ukierunkowanej intencji, ale im więcej się je ćwiczy,
tym łatwiej i naturalniej przychodzą…. podejmowane przez nas wybory
mają rzeczywisty wpływ na struktury fizyczne – połączenia nerwowe – w
twoim mózgu…” ( str 120).
Jak coś utrzymujemy w sobie, to mózg odpowiadający za tę cechę czy „coś”
aktywizuje i dobudowuje komórki nerwowe i to „coś” staje się jakby czymś
pierwotnym. Góra wyraźnie mówi: „wszystko co nas stworzyło, od dzieciństwa ciągle
w nas żyje, łącznie z relacjami, ze ścieżkami łączącymi nas z innymi ludźmi. Ale to,
na co zwracamy uwagę nagle staje się taka pełna treścią życia, choć ta reszta i tak
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istnieje. Tego jest tak dużo, że my nie możemy przepracować swoich relacji z matką,
ojcem, pieskiem itd., bo to jest bzdura, do końca życia, jak cos negatywnego się
wyłoni, musiałoby być u psychoanalityka przepracowane.
Załatwia to wszystko jeden program: kochanie, wybaczenie – i cała
przeszłość znika. Niemniej, jak widzimy tutaj ( książka) to co aktywujemy w sobie, tę
postawę, odbija się w strukturze fizycznej mózgu.
„Doświadczenie w połączeniu z uwagą prowadzi do fizycznych zmian w
strukturze i przyszłym funkcjonowaniu systemu nerwowego. … Chwila po
chwili wybieramy i tworzymy sposób, w jaki działać będą nasze stale
zmieniające się zmysły; w bardzo rzeczywisty sposób wybieramy, kim
będziemy w następnej chwili; a te wybory zostają fizycznie wyryte w
naszym materialnym ja.”
Góra nam od lat mówiła, chcesz uzdrawiać, o ile to są intencje utrzymane, powoli
jest przebudowywane DNA, tam tez jest mózg fizyczny, tak, by twoje ciało było
przygotowywane do tego, by naprawdę uzdrawiać. Chcesz chodzić po wodzie i to
będzie twój cel, tak jesteś przebudowywany, by się to stało. Są ludzie co głosu nie
mieli, zechcieli i na starość zaczęli śpiewać. Wszystko to skądś się bierze.
„Kluczowym składnikiem dokonywania tych połączeń nerwowych… jest
skupiona uwaga.”
My nazywamy to ugruntowaniem, czyli zapisem tych pewnych stanów w nas. Oni też
to potwierdzają, musi to być utrzymane, podają nawet dni. Wystarczy jednak po iluś
minutach wypaść z tego, zapis zaczyna się od nowa. Góra wszystko pięknie
wyjaśniła. Tu (książka) mówią o co chodzi, Góra mówi jak to zrobić plus dużo więcej.
Księga Wolności jest na wypisana na naszych drzwiach, cele są ustawiane by dojść
do takiego poziomu, w którym nie ma wątpliwości, że się to realizuje. Moc wtedy
działa, a jeśli tym celem jest bycie lepszym człowiekiem, doskonalszym, obudzonym
w Duchu, wtedy jest przebudowa nas, fizyczna zmiana. Dlatego wskakują kolejne
nici DNA i tylko tam zapis tej zmiany, doprowadza do tych stanów.
Przezwyciężanie fizycznych emocji czyli to, czego nas uczą, poprzez prosta sztuczkę –
pokochanie i wybaczenie, nagle świat emocjonalny znika, nic nie działa na mózg, nic
co mogłoby go podzielić.
„Pionierskie badania nad neuroplastycznością (str. 126) … (czyli aktywizacją
mózgu, podnoszeniem najpierw umysłu do świadomości, świadomości do jaźni i
najlepiej by było, żeby czysta boska świadomość się włączała) rozpoczęte przez…
który zaproponował teorię czegoś, co nazwał „zespołem komórek”, by
wyjaśnić, w jaki sposób neurony kształtują wzajemne relacje….” (Tu się
zaczyna to, co my robimy w czasie modlitwy, co zachodzi w czasie modlitwy). „… dr
Hebb przypuszczał, że neurony, które się jednocześnie aktywizują, łączą
się ze sobą ….”. U nas jest to samo, jak wchodzimy w pewien stan, promieniuje
pewna część głowy. My mówimy, coś się dzieje, nawet artefakty mówią wprost o
tym, jak to wygląda. Na poz. 19 istnieje artefakt „Biała czapka”, „Laska” na poz. 15
to się odczuwa mrowienie w ciele, tutaj natomiast tworzy się czapa, to znaczy, że
wszystkie cząstki w mózgu nagle wspólnie nadają, ale to jest możliwe tylko wtedy,
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gdy mózg nie pracuje, gdy nie myślimy, akceptacja jest najwyższym stanem. Później
oczywiście można wejść, jest taki poziom od 245 IQ - Pojednanie.
„Chociaż dokładne zmiany chemiczne…….”. Im więcej neuronów działa, tym
wyżej podniesiony jest poziom świadomości, czyli intensywniej działamy, łączymy się
z całością. Na razie mówimy tylko o obudzeniu jaźni. Góra wyraźnie tu podpowiada,
że mózg jest narzędziem, dzięki któremu to „coś” przejawia się. Są też ludzie, którzy
mózgu nie mają, mają te same rzeczy, ale pewnych rzeczy nie zrobią.
Natomiast ciało jest elementem, który musi być doskonały, by moc działała. Mózg to
nie moc, to tylko połączenie, port komunikacyjny ze wszystkimi rzeczywistościami czy
wymiarami. Natomiast przez ciało przechodzi moc, masz mózg, nie masz ciała, nie
zrobisz nic, trzeba o tym pamiętać. To jest tylko wejście w stan, który umożliwia
uruchomienie mocy, jaka idzie przez ciało fizyczne.
„… przy skupieniu uwagi możesz zmienić swoje myśli, zmienić działania i
zmienić zachowania, by dokonać pozytywnych udogodnień w swoim
życiu…” ( str 126)
Mamy całą Aleję Zwycięstw, całe programowanie, żeby stać się innym. Na dodatek,
kiedy jesteśmy w modlitwie i tak się włącza jaźń, mamy podpowiedzi co do tego, jak
obudzić w sobie scenę czyli dokładnie jak utrzymać te stany, dzięki którym
przyjmujemy inną postawę.
„… jeśli nie wzmocnisz sieci nerwowych obecnie wykorzystywanych do
snucia negatywnych myśli, powtarzania szkodliwych czynności i
zachowań, jak w przypadku emocjonalnego cierpienia, to twój mózg
przestanie używać tych sieci…” str. 126
I to jest naukowo udokumentowane, ale nas uczą tego samego, tyle tylko, że cień
przeszłości istnieje. Bez sceny na wybaczenie i pokochanie sobie i wybaczenie sobie,
w zależności od tego, co było powodem tej ciemnej sieci w przeszłości, to może
odżywać w pewnych chwilach. Jak wchodzi w nas negatywna wibracja automatycznie
odżywa to coś negatywnego. Czyli my się utrzymamy na tym poziomie, będzie
ekstra, ale jak przyjdzie sytuacja życiowa z niską wibracją, bo to emocje, energie,
programy, potrzeby, które wyraża jakaś grupa ludzi i to w nas wchodzi, wtedy my
spadamy do tego niższego poziomu wibracji. Jeśli mamy przerobione sceny (od 1-6 )
pozostajemy sobą, nie damy się porwać i obudzić tego co było. Praca nad sobą musi
być efektywna, zaliczenie scen i nie wracanie do tematu.
„To wszystko dotyczy świata fizycznego…. jest to też nauka , która leży u
podstaw twoich możliwości połączenia się z boską energią przenikająca
twoją istotę” ( str. 127). Wszystko to związane jest z mózgiem. Oni znają jedną
drogę, my znamy tez drugi kierunek.
„Obecne badania pokazują, że jeśli tylko wyobrazisz sobie angażowanie się
w jakąś czynność, możesz utworzyć połączenie nerwowe związane z
nauczeniem się jej – bez samego wykonywania tej czynności.”
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Mózg się w tych częściach buduje. A my…  jest Aleja Zwycięstw, odwaga,
podpowiadają nam jak w życiu pokonać przeszkody, cały mechanizm od A do Z. Tam
jest to, o czym tutaj (w książce) oni mówią. Stajemy się Bogami, czyli uczymy się
czegoś tu, przy zamkniętych oczach, w tamtym świecie. Góra tłumaczyła zawsze, nie
ma żadnego znaczenia czy ty kochasz tam, czy kochasz tu. Mamy gogle na głowach,
siedzimy w tym więzieniu i nam się wydaje, że żyjemy, a to jest iluzja. Ale jak cię
zabiją, to program nam się wyłącza czyli cierpimy tak samo, jak bylibyśmy żywi. Jest
to gra realna. My możemy zagrać grę w grze, dzięki czemu powoli siebie
odbudowujemy czyli przy zamkniętych oczach, wchodząc w modlitwę czyli aktywny
świat duchowo-energetyczny, tacy jacy tam się staniemy, co będziemy poprawnie
odczuwać, przy otwartych oczach będzie się w całości tak samo manifestować.
Przebudowa mózgu, Oni nas tego uczą, a ludzie tego nie robią, lekceważą to, a
potem się dziwimy swoimi niskimi poziomami, a myślenie nie jest zmienione.
Dr Pascual-Leone przeprowadził eksperyment porównując mózgi osób ćwiczących grę
na pianinie i osób wyobrażających sobie palce stukające w klawisze. Zmiany w
mózgach obu grup były identyczne.
Czy na żywo będziemy kochać Kowalskiego czy w wyobraźni posłużymy się scenami:
umyjemy mu nogi - on się zaczyna zmieniać, my też. To wszystko możemy zrobić, te
sceny, które musimy przerobić, zmieniają nas, budzą nas na odpowiednim poziomie
świadomości i sprawiają, że stajemy się powoli takimi, jakimi byliśmy. Ale tylko ten
mechanizm, który Góra przedstawiła sprawi, że cienie przeszłości i niskie poziomy
nas nie chwycą.
Oni mówią: drzewem można zachwiać, ale tego, który ma przerobiony
dół się nie złamie. Mogą przyjść takie chwile, że się wkurzysz (16 min), ale
wyjdziesz z tego. Czasami bodźce działają tak intensywnie, że będziesz się chwiał
dłużej, ale Cię nie złamią, wiesz o co chodzi i to opanujesz.
Jak nie masz przerobionego dołu, wracasz do tego. Obszary ruchowe mózgu,
odpowiedzialne za grę na pianinie zwiększyły swój rozmiar w takim samym stopniu u
obu grup identycznie. Dlaczego? Bo to się nie tyczyło człowieka fizycznego i
energetycznego tylko Istoty Ludzkiej. To cała Istota Ludzka, czyli budzący się Duch
odnajdywał się w swojej własnej prawdzie, czy wskoczył na poziom fizyczny czy inny
nie miało to żadnego znaczenia, tu się stawał inny, był pianistą. Może się więc
człowiek stać tak samo odważny, tak samo kochający, tak samo potrafiący, tak samo
słyszący głos z Góry i go roznoszący.
„Badani ci niniejszym wykazali, że samo myślenie o jakiejś czynności
wywołało fizyczne zmiany w mózgu.” Zamiast używać stare i zużyte sieci
nerwowe, możesz skupić uwagę na tworzenie sieci nerwowych dobrobytu, szczęścia
itd. Wiele z tego, co tu jest, my robimy, prościej, ale mniej dostępnie.
„… medytacja nie tylko modyfikuje niektóre obszary mózgu, ale ułatwia
osobom ją praktykującym bardziej pozytywnie się zachować i wyrażać
swoje emocje” str. 129 – lekarz A.Newborg)
Sama medytacja to jest praca tylko z umysłem, tylko z programami, tylko z postawą,
z niczym więcej. To poziom Duszy energetycznej, dlatego Góra mówi, że modlitwa
jest wejściem w przestrzenie duchowe, patrzeniem z obu stron – praktykującego i
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tego, na którym się praktykuje, aby to w pełni zrozumieć. Tu sama medytacja (o
której się mówi w książce) jest zawężonym pojęciem, jest częścią. My medytujemy,
ale to jest tylko wstępnym etapem do głębi, jak zaczynamy wchodzić w głębię, z
medytacji nie korzystamy, temat pracy umysłu odpada (stąd semantyczne
nieporozumienia).
„Praca Newberga pokazuje, że zwiększa ukrwienie i czynność obszaru
mózgu, zwanego przednim zakrętem obręczy. …struktura ta jest
umiejscowiona z przodu mózgu…” str. 129.
My wiemy, Stwórca przyszedł i to czujemy (na czole). Stwórca czyli ten, który
stworzył ludzką duszę. Pierwsze połączenie, dzięki czemu jest przejście w wyższe
wymiary, potem następne, Matka się włącza. Czyli następne, kolejne partie mózgu,
we wspólnym zaśpiewie się zwiększają. Jak wchodzę w namiętność i kochanie,
włącza się około 20 % mózgu, jeśli chcemy wchodzić na wyższe poziomy walczymy o
miłość i aktywuje się 60% mózgu, potem akceptacja i 90 % włączone i od dzisiaj
pojednanie  i jest 100 % mózgu włączone.
Przy akceptacji czujemy piramidę (ukazuje się lej i Biała Piramida), mózg, wszystkie
neurony pracują.
„… złość wywołuje skutek odwrotny niż medytacja.”
Jak spadamy na poziom fizyczny i interesuje nas to, co jest na tym poziomie, to na
tym poziomie inaczej człowiek postrzega świat, on jest prawdziwy, jako dzikie
zwierzę, działa instynktownie. By to zobaczyć (że jest źle) trzeba stać z boku, być
obudzonym na poziomie duchowym. Dopiero jak gasną wszystkie energie w tobie,
patrzysz na innych (ze zdziwieniem) co oni robią. Człowiek zwierzęcy nie widzi
swojego stosunku do innych i reszty świata, człowiek energetyczny zorientowany na
napięcia, na stres, na walkę, nie chce się tego stanu pozbyć, na co ma zmienić, jak
jeszcze innych stanów nie wypracował.
„A jeśli spojrzymy w przeszłość, zobaczymy niezwykłe osiągnięcia twórcze
i innowacyjne, dokonane przez gatunek ludzki dzięki poleganiu na
oprogramowaniu wgranemu już w naszą korę przedczołową.” (str. 131).
Ale tu się trzeba w tym obudzić, pierwszy krok-Stwórca i potem lecą następne.
Zmiana w DNA następuje i my jednoczymy się w trzonie duchowym coraz wyraźniej.
Nauka potwierdziła, mózg buduje nowe komórki mózgowe, cały czas, ale
trzeba to utrzymać.
„… ludzki mózg stale podlega własnej, terapii komórkowej poprzez proces
neurogenezy.” (str. 133). To budzenie i utrzymanie Boga. Sceny wspomagają ten
proces.
„Nowe neurony tworzone są do późnych lat 80-tych naszego życia. …
neurony mogą się regenerować… neurogeneza jest procesem
zachodzącym u ludzi w ciągu całego ich życia…”
Neurogeneza – możliwość mózgu do tworzenia nowych neuronów.
Są ludzie (np. chorzy na raka ), którzy ustawili się na zdrowie i wyzdrowieli. My, kiedy
jesteśmy obudzeni (ale to działanie leci tylko i wyłącznie kiedy w 100 % działa mózg)

160

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

tylko i wyłącznie wtedy następuje połączenie z całością, wtedy widzimy człowieka
zdrowego.
„Neurotropowy czynnik pochodzenia mózgowego” ( str. 138), tutaj mówią o
pewnych substancjach, które są w mózgu, jak tłuszcze itd., odpowiedzialne za to, jak
mózg funkcjonuje. W czasie naszych modlitw przez rozświetlanie my to aktywujemy.
Nauka mówi jak te substancje działają, nam w przekazach, dokładnie powiedzieli co
zrobić, by one były aktywne, choć nie wiemy dokładnie o co chodzi. Kiedy mówią o
sprężystości w komórce, o mitochondriach, to są główne organy w komórce, my je
rozświetlamy, to komórka pięknie funkcjonuje, byle była sprężysta. Np. jak
wprowadzamy programy, by osoba chudła, ona musi się gimnastykować, musi się
rozciągać, wtedy program działa. Inaczej nie ma efektu. Musi być połączony program
z gimnastyką.
Aktywacja BDNF – wytwarza je nasze DNA ( str. 139).
Kiedy jest zmiana w DNA, automatycznie my z tego poziomu tez aktywujemy mózg,
różne rzeczy, które są w mózgu, dzięki którym powstają nowe komórki nerwowe i to
co jest najważniejsze, takie, które potrafią współgrać. Dopiero czyste, zdrowe
komórki nerwowe, kiedy są aktywowane w różnych obszarach i my potrafimy
osiągnąć pewien stan, te komórki razem pracują. Nie tylko same komórki w mózgu,
ale różne inne rzeczy muszą być aktywowane, żeby mózg stał się jedną komórką i
wtedy zaczyna się działanie. Jezus to osiągnął.
„Gen regulujący BDNF – aktywowany jest przez różne czynniki, łącznie z
dobrowolnymi ćwiczeniami fizycznymi (ograniczenie liczby spożywanych
kalorii, stymulacja intelektualna kurkuminą i tłuszcz Omega 3)”.
Cukier zabija. Ilość kalorii – nie czujesz głodu, nie jedz, nie programuj 3-ech posiłków
dziennie o określonych porach. Stymulacja intelektualna – wejść tylko w
najdoskonalszą jaka jest, interaktywność ze światem i drugim człowiekiem,
inteligencja leci (do góry). „Wszystkie te czynniki znajdują się w twoim zasięgu”. A
my mamy do tego dostęp. Dzisiaj dowiemy się dlaczego Jezus, uzdrawiając dotykał
głowy.
To wszystko co jest, aktywowane jest w mózgu człowieka, ale człowiek będzie
to wytracał, jak nie będzie duchowo obudzony. Natomiast u nas, choć my możemy to
aktywować, ale działa to tylko wtedy, jak my jesteśmy obudzeni w duchu, jak nie,
trzeba się wspomagać ( gimnastyka, soczek z marchwi, który wszystko inne kasuje i
inne), ale praca nad sobą musi być wykonana.
Potrzebne są czyste intencje i radość. Trzeba się przeprogramować. Jak
przeprogramujesz się w scenie, pokażą ci co i jak (Opiekun). Ćwiczenia fizyczne
doprowadziły poprawę pamięci o 1 800 % (20 minut dziennie). Ćwicząc można
aktywnie przejąć kontrolę nad swoim umysłowym przeznaczeniem.
Redukcja kalorii, 1 dzień głodówki na 2 tygodnie, obniżyć kaloryczność
posiłków, zredukować ( wykluczyć ) cukier ( str. 140 ).
Medycyna prewencyjna mózgu – a my mamy światełko.
Stymulacja intelektualna (str. 143) – nie musimy krzyżówek rozwiązywać - to
tyczy się tego świata. Natomiast kiedy budzimy się duchowo, w czysto ludzkich
odruchach (miłość, poszanowanie, akceptacja) mózg tak intensywnie działa, że

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

161

inteligencja i całość niesamowicie wzrasta. To co jest przez nas niedocenione
(odsunięte), zachwyt nad pięknem, poezja, było zawsze niszczone w pierwszej
kolejności przy podbojach, zapewniano sobie otumanienie człowieka. To tu potrzebny
jest największy intelektualny wydatek, a my to już mamy, przez to, że wchodzimy w
modlitwę i pracujemy nad sobą, tam jest ukryty największy potencjał.
Kurkumina ( str. 146) – składnik kurkumy (główny), my mamy swoja marchew (nie
gotować, sok, surówka).
Kwas dokozaheksaenowy – ( DHA) „ angażowany jest w przekazywanie
informacji od jednego neuronu do następnego, jest niezbędny do wydajnej
pracy mózgu” ( str. 147) ( omega – 3).
My, jeśli chodzi o ten kwas, zastępujemy to, uzupełniamy przez doprowadzenie, by
sprężystość i oświetlenie mózgu było pełne, w 20 % decyduje sprężystość i w 80 %
światło w jądrze komórkowym, i cała masa tłuszczu w mózgu poprawnie działa (Oni
nas tego uczyli). Ponieważ tyczy się to wielu organów i nie mogli nam dokładnie
powiedzieć, mówili, nie zastanawiaj się nad komórkami, które są we wszystkich
organach, ujrzyj jedną komórkę i dokonaj z nią cudu wiedząc, że automatycznie to
dokonuje się w całym twoim ciele. Tak, jakby istniał schemat jednej komórki
nałożonej na wszystkie, tyczy się to też mózgu. Góra bardzo to upraszcza, ale przez
to co my robimy, działamy totalnie na różne nieznane nam jeszcze rzeczy, także na
ciało fizyczne, na te elementy, które decydują o mocy, jaka przez nas przepływa.
Ludzie sa zdolni syntetyzować DHA z tłuszczu omega – 3, kwasu alfa-linalinowego.
BDNF jest ważny nie tylko podczas procesu neurogenezy (czyli tego, by wszystkie
komórki nagle wspólnie działały) i neuroplastyczności, ale także do ochrony
neuronów w wyniku obrażeń w tym traum, chwilowych ograniczeń dopływu krwi do
mózgu i toksyn środowiskowych (trauma, stresy, emocje niszczą to).
Toksyny środowiskowe – nasiona, rośliny pozmieniane, to co jest
napromieniowane, gdy my to wchłaniamy, to niszczy nas energetycznie. Okazuje się,
że my musimy wszystko przepromieniować, by ten problem nie istniał. Dodają do
pożywienia wiele składników, które uszkadzają konkretne części mózgu, emitują fale,
które konkretne partie mózgu uszkadzają i zawsze tyczy się to odcięcia umysłu od
świadomości. Mówimy tutaj o uderzeniu pośrednim w konkretne neurony w
mózgu ( MPTP i choroba Parkinsona) str. 149, w konkretną część mózgu.
Dzisiaj podczas uzdrawiania, doprowadzimy do stanu, w którym aktywujemy pełny
mózg u badanej osoby, pełne ciało w aktywizacji badanej osoby, nagle można klisze
zdrowia na nią nałożyć. My to teraz robimy działaniem, tylko u siebie musimy
utrzymać, u tej osoby to zrobimy i jak ciało jest potężne, tak potężny będzie ładunek
zmian, tam jest ukryta moc. Działanie już jest dostępne, a od ciała zależy jak
skuteczne.
My, jak rozświetlamy, jak wypełniamy się światłem, regenerujemy to wszystko,
mitochondria uderzają światłem, w tym błysku cale ciało świeci, jak będzie to
odpowiednie uderzenie. Przeprogramować można cały mózg człowieka.
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„Najskuteczniejszą ochroną przed MPTP (Parkinson) jest istniejąca w
naszym organizmie, kodowana własnym DNA substancja zwana BDNF –
dar przypisany przez naturę” ( str. 151).
Wszystko mamy w DNA. Przez to, że regenerujemy tutaj nas, że ustalamy tutaj
wszystko, sprawiamy, że człowiek poprawnie zaczyna funkcjonować. Teraz działamy
poprzez oddanie tego Bogu. Jak budzimy Boga, to znaczy, nagle uruchamiamy
całego zdrowego człowieka. Już nie uzdrawiamy nerki tylko cały model zdrowego
człowieka.
„BDNF zapewnia niemal całkowitą ochronę komórek mózgowych nie tylko
przed MPTP, ale też przed wieloma innymi mitochondrialnymi
neurotoksynami.”
Trzy stany, których nie chcesz mieć:
utlenianie – mamy na to marchew,
toksyczność likwidujemy światłem, Trzeba przepromieniować wszystko.
Wszystko promieniuje i to już jest naukowo udokumentowane (kupki
Kowalskiego też), mówimy o pamięci wody, a woda jest we wszystkim.
Góra mówi, jesteśmy Szamanami w boskich pasmach pojednania. Stan pojednania z
całością jest najdoskonalszy. Najpierw jest połączenie, zespolenie, a potem jednanie i
tam inteligencja wzrasta do 295 IQ, bo mózg pracuje w 100 %.
Dar szamana str. 191
Obudziliśmy się i dostarczono nam wiedzy; no i korzystamy z wiedzy innych. Ale ci
„inni” mogą mieć jeszcze inna wiedzę, ale dopóki nam tego nie udostępnią, jest źle.
Ale my mamy Górę „Oni czynią z nas (dzięki temu co robią) prawdziwego,
świadomego siebie człowieka, wzrasta inteligencja, nie padamy pod naporem myśli,
słów, emocji innych, czy też potrzeb i działań, bo naszemu życiu też wyznaczono
ścieżki. Tak naprawdę osoba A miała otwartych 90 % ścieżek, a kroczenie obraną
droga umożliwiono jej w 1%. W tej chwili potrafi już kroczyć obrana ścieżka w 50%,
a jak się obudzi całkiem, to idzie i wtedy dopiero człowiek jest szczęśliwy.
Naszą wewnętrzną mapę dotycząca natury rzeczywistości, którą narysowaliśmy
przechowujemy (wg. szamanów) w Ciele Świetlistym, a naukowcy nazywają to
neuronowymi ścieżkami w naszym mózgu. Tak naprawdę podstawa wszystkiego jest
w Ciele Boskim i to, co z Ciała Boskiego miało się w tej Rzeczywistości przejawić,
zapisane jest w Macierzy. Dlatego tam czasem trzeba było wejść, żeby przynajmniej
na poziomie duchowym coś zrobić i wprowadzić zmiany w człowieku.
Szamani wiedzą, że chcąc zmienić świat zewnętrzny, trzeba przekształcać swe
wewnętrzne mapy i usunąć z Ciała Świetlistego zapisy dotyczące chorób i traum. I to
my dzisiaj, tym działaniem będziemy robić. Będziemy usuwać wszystko i wprowadzać
jeden wzorzec, który jest w Ciele Świetlistym, w Ciele Boskim, bo to samo troszkę
inaczej nazywamy. My skasujemy to, co mówi Góra, zwłaszcza, że ma to
uzasadnienie i w przyszłości to będzie jeden język.
Naukowcy 95 % kodów uważają za „DNA śmieciowe”, ponieważ jest niekodujące.
Dlatego Nasi mówią o aktywacji DNA, a DNA podzielili na:
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DNA fizyczne,
DNA energetyczne
DNA duchowe,
ale jest też i DNA Boskie.
Ciało musi być potężne, bo DNA musi idealnie pracować. Ich określenie Ciało
świetliste dotyczy raczej Ciała Duchowego, które trzeba uzdrowić. Jak ono jest w
snach innych istot, to nawet choroby sobie oni wyśnią, byśmy byli zatęchli i żyjąc
nami się cieszą.
Wszystko to, co robimy jest przebudzeniem się ducha w ciele, zejściem ducha
na poziom materii. Ale, żeby to było możliwe, muszą być aktywne cząsteczki boskie,
to tylko z tego poziomu potrafimy oczyścić ciało duchowe. Jeśli jesteśmy na poziomie
ducha, cały czas walczymy z innymi na tym poziomie, to jest ustawiczna
przepychanka. Teraz udało się nam wyjść wyżej, możemy całkowicie czyścić ciało
duchowe. Tylko utrzymać ten stan.
„Praktyka Dzogczen kultywuje wolne od zapisów o traumie i chorobie
Ciało Świetliste” str. 192.
Dlatego trzeba zapomnieć o przeszłości i wykasować cienie. Kiedy my wchodzimy we
współodczuwanie i współtworzenie i zaczynamy kotwić się w miłosierdziu, przeszłość
znika raz na zawsze, jest inny sposób reakcji, żadne niskie wibracje od innych do nas
nie płyną, a odwrotnie , nasze płyną do nich.
Uczyli nas ostatnio o bezwarunkowości. Stan akceptacji jest stanem pełnej
bezwarunkowości (autor w książce mówi pierwotnym stanie nieuwarunkowanego
umysłu), wchodzisz i masz totalne wejście we wszystko.
„Ponadczasowa świadomość” str. 195
To jest ta intuicja duchowa i intuicja energetyczna, to jest kierunek tendencji i ruch
przyczyny.
„Ciało Świetliste” str. 197.
„Żywność roślinna i zwierzęca to nie tylko kalorie czy paliwo, ale także
źródło informacji dla naszych genów”.
Dlatego musimy totalnie to czyścić.
Różnica między leczeniem, a uzdrowieniem str. 201
Samo mówienie o tym, jaka jest średnia długość życia, „uwala” człowieka o wiele %
i zabiera mu się lata.
To, co robi telewizja z reklamą leków (to na to, tamto na co innego), osłabia
człowieka i sprawia, że potrzebujesz tych lekarstw, to podprogowe programowanie.
„Uzdrowienie to zajęcie Szamana. Leczenie to zajęcie medycyny,
polegające na zajmowaniem się chorobą. Uzdrowienie skierowane jest na
przyczynę choroby, którą zazwyczaj okazuje się trauma i toksyczne emocje
oddzielające dana osobę od jej radości i zdrowia. Zapisy te
przechowywane są w Ciele Świetlistym (duchowym, to śnienie przez
innych, jak nami śnią to, przechowują to, bo duch jest wolny i tego nie
przechowuje, natomiast istoty duchowe nami śniące przechowują cały
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obraz chorób i tego co kiedyś było i wykorzystują to do sterowania
nami)…Uzdrowienie wydarzy się, gdy usuniemy zapisy pozostawione przez
traumę w świetlistej matrycy, która osuwa i przenika cale życie.”
Post – bardzo ważna rzecz, naukowo udokumentowano jak silnie działa i wspomaga
oświecenie.
„Post jest potężnym medykamentem, zdecydowanie wykraczającym poza
wszystko, co do zaoferowania ma współczesna farmakologia” str. 211.
Hipokrates : „Niech pokarm będzie twoim lekiem, a lek pokarmem”.
Oni (Góra) mówią, że post wystarczy raz na miesiąc przez 24 godziny natomiast w
naszym przypadku powinien być raz (24 godz.) na dwa tygodnie. Natomiast jak
zakładamy ograniczenie jedzenia, to pytać Górę, bo czasem może się zdarzyć, że dla
przemiany jest błyskawicznie konieczny i trzeba inaczej zareagować.
Zbyszek : miałem ostatnio przemianę, jadłem bardzo mało przez dwa dni, ale
potem mi powiedzieli, że się mogę najeść, zjadłem nie dużo (ryba, chleb) i ta
energia, która była przeznaczona do przemiany, wycofała się do trawienia. Zaczęło
mi się w głowie kręcić, nie wiedziałem co się dzieje, jakby ktoś mnie uderzył
obuchem w głowę i zaraz bym miał stracić przytomność. Szokujące, jak wtedy się
czuje wyraźne ruchy energii w człowieku i co na co to wszystko jest kierowane. Ta
energia, już na tym poziomie, była kierowana na przemiany czy DNA, a tak wróciła tu
i to było bardzo trudne, przestraszyłem się.
Posty, ćwiczenia odblokowujące potencjał mózgu itd., tworzenie świętej
przestrzeni (mamy Świątynię Serca) i inne, wszystko naukowo udokumentowane.
Podkreślają, jak ważny jest wspólny akord we wszystkich komórkach mózgowych.
Jak jest jeden zaśpiewa, nagle cały potencjał się otwiera.
Czapa (artefakt) jest, można na głowę nakładać. Po co mowa o tym
wszystkim? By załapać, że to, co mówi Góra, jest o niebo dalej, o tysiące kroków
wyprzedzające to, co odkryła nauka, ale trzeba to w końcu zrobić. Czyli to wszystko
co mówią o mózgu - tym drugim, jelitowym, gdzie jest ukryta matryca - musimy
przeprogramować. Mówią o tym kanale, którym schodzą główne energie, o całości to jest bogactwo doświadczeń. Trzeba jednak nad sobą pracować, a ludzie nie
pracują.
Jest to ważne, bo w tym roku już pod kanał będzie podłączonych prawie 30
osób, które będzie można wspomagać w leczeniu i utrzymaniu całej ich Istoty. Ale te
osoby musza mieć już jakąś względną czystość. Nie mówimy tu o czystych
intencjach, ale o wyższej półce, o wyrażaniu w sobie Idei. Kanał się tworzy, jest tu
dzisiaj kilka osób, które można podpiąć, nie wszystkie się da.
Naprawdę zaczynamy działać, ale to działanie na rzecz innych tyczy się tylko
osób, które już to w sobie czują. Reszta będzie to wykorzystywać do tego, by stanąć
w życiu na nogach, by obudzić się w trzonie duchowym, by życie lepiej im wychodziło
i w mniejszym lub większym stopniu, by te moc wykorzystywać do poprawy swojego
życia i innych, wpływ jest na ścieżki losu itd.
Jesteśmy tutaj ze sobą po to, żeby sobie pomoc, ale pomoc nie sprowadza się
do tego, że kasę im wyłożymy, za nich wszystko zrobimy. Jeśli pomagamy budzić się
Bogom to w tym, by zrozumieli o co chodzi, posłużyć radą, a jak można to i
oczywiście w inny sposób.
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Dzisiaj w modlitwie pewne osoby zostaną troszkę przez Górę podkręcone w
swoich parametrach, które w nich już są tylko nie potrafią do końca w pełni się
wyrazić. Mówimy tutaj o czystej Idei. Jest to ważne, bo będą tworzyć kanał, tak jak
ma Szatan utworzony kanał, tak samo został utworzony kanał Jana, zszedł. Mamy
naprawdę swój przyzwoity kanał Jana i będą podpinane pierwsze osoby pod ten
kanał. Szatan podpinał pasterzy, my będziemy podpinać Rycerzy Światłości, czyli
tych, którzy będą mogli działać na równi. Po utworzeniu zobaczymy, jak któraś z
osób będzie chciała działać, jak po podpięciu będą działać energie. Jest to podpięcie
też wstęgami i będzie można podpiąć tylko te osoby, które będą wyrażać Ideę w
sobie już w 30 %. Obudzić ideę w człowieku można znacznie wyżej, ale tylko te
(osoby), bo zbyt obciążą Zbyszka. Nie będą podpięte inne, bo musi być tutaj
przepływ przez człowieka też fizycznego. Nie będą podpięte te osoby, które po
przyjeździe do domu będą się zastanawiać, czy dobrze robią, mieć wątpliwości (
ściągałby w dół Zbyszka). Potrzebny jest ten kanał w aktywnej swojej części po to,
by działania były bardzo skuteczne.
Działania są naprawdę mocne, dzisiaj się przekonamy, zobaczymy jak to leci.
Okazuje się, że część chorób jakie są w człowieku, od razu znika, a przecież chodzi o
to, żeby praktycznie, w niedługim czasie wszystko znikało. U Jezusa część chorób od
razu znikała, a część do 16 dni (np. rozległy trąd), był proces. Nie mamy takiej mocy
jak Jezus, ale pierwszy raz będziemy korzystać dokładnie z tej samej mocy i z tego
samego źródła. Nie mówimy już tutaj o działaniach energetycznych i duchowych, bo
to jest kompletne czyszczenie całej matrycy, całego człowieka. To jest czysty zapis, a
w Ojcu może być zawarte tylko to, co dla dziecka było najbardziej szlachetne. W tym
roku 30 osób będzie już można aktywnie podłączyć pod ten kanał, w przyszłym roku
30-40 osób. Docelowo miało być 500 osób, które będą działać na rzecz ludzi, będą
podpięte pod kanał, ale w najbliższych latach będzie około 200 osób. Te osoby będą
tworzyć naszą wspólną markę do uzdrawiania. U wszystkich osób, które będą chciały
działać, pierwsza strona internetowa będzie tak samo wyglądała, będzie to
Stowarzyszenie Uzdrowicieli Duchowych. Będzie tu wykaz tylko osób, które utrzymują
kanał świętości  nie utrzyma - wypada, bo musi być prawdziwa czystość. Ludzie
muszą wiedzieć, że zgłaszając się do tej osoby, uzyskają pełne wsparcie. Tam będzie
działał potężny kanał (na razie nie ma nazwy), to będą solidne działania, będzie silna
ochrona dla tych osób i inne rzeczy. Te osoby, szukając wsparcia, będą mogły do
Zbyszka zadzwonić i prosić o radę. To będzie takie wspólne w Idei działanie na rzecz
innych. Trzeba mieć jednak pewne wartości osiągnięte, a przede wszystkim aktywne
serce. Nie ma większego znaczenia już wtedy czy coś jest mniej lub bardziej
przepracowane, ale ta osoba gwarantuje stałe, wewnętrzne dążenie do światła. Po
modlitwie będzie wiadomo kto. Grzegorz zajmie się stroną internetową (adres,
telefon itd., lista osób). Kto wejdzie na stronę, od razu zobaczy w jakim mieście,
gdzie coś jest, bo ludzie chętniej korzystają z usług tych, do których mogą dojechać,
nie bardzo wierzą w działania przez telefon. Obraz graficzny tej strony (Zbyszka)
będzie znakiem rozpoznawczym i nikomu innemu nie będzie dawane. Osoby, które
nie będą gwarantować utrzymania kanału nie mogą być na stronce w tym dziale,
gdzie będzie stowarzyszenie uzdrowicieli duchowych, ale otworzone będzie
dodatkowe okienko, nazwa tego jeszcze nie jest ustalona. Wymogi są konkretne,
albo potrafisz działać i pracujesz nad sercem i wtedy zależy ci na tym, żeby temu
człowiekowi dać wszystko albo to jest samooszustwo.
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Po dwu latach ta strona Zbyszka i nasza będzie rozpoznawana jako jedna
organizacja. W ciągu 3-ech lat złamiemy rynek ezoteryczny w Polsce, bo zaczną się
cuda, przede wszystkim chodzi o czysty duchowo marketing. Odsuniemy ludzi
nieuczciwych, natomiast ci, którzy będą działać poprawnie, pozostaną, niech sobie
działają. Z czasem przechwyci się 80 % rynku w Polsce, ale nie będzie oszustw z
różnymi ustawieniami (Helingerowskimi i innymi), gdzie się ludzi programuje, a
przede wszystkim ci, co to robią sami są popodłączani, bo to jest starcie z energiami.
Pierwsi padają ci, co to organizują te kursy na których infekuje się ludzi. Do nas
przyjdą, to będzie totalne czyszczenie. Tylko te osoby, które już chciały działać, będą
podłączone pod kanał. Natomiast każdy może powoli pracować uczciwie, by piąć się
cały czas do góry. Silnie można wspierać tylko te osoby, które naprawdę gwarantują
utrzymanie się w formie. Po modlitwie można będzie sprawdzić jakie jest wyrażanie
w Idei każdego z nas.
Góra mówiła, że w tym roku wreszcie się zacznie, ale to oznacza, że trzeba na
sukces pracować. Praca nad sobą to jedno, korzystanie z mocy to drugie, a działania
na rzecz innych cały czas, to jeszcze coś trzecie (wykorzystanie tego dla bliskich to
coś innego).

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

Idea

to jest miłość, szczęście, radość, wolność dla drugiego człowieka,
idea, którą, wszystko stworzyło, wyrażenie się w tym, co jest wartością w
Poza-Rzeczywistości, najwyższą wartością.
Bóg powstał z Idei, a Idea z Niego (mówią), jeśli by Go uznać za indywidualne
pasmo, które zaczęło promieniować. Góra odtworzy to też, jak wiedzą, że oprócz
otwartego serca osoba ma przygotowanie (właściwe np. odczyty), są wymogi.
Można sprawdzić w ilu % mamy przygotowanie praktyczne.
Tu nie ma posługi, tu ma być radość z tworzenia.
Wyrażenie się w duchu musi być 100 %.
Skale są potrzebne dla drugiego człowieka, żeby mu potłumaczyć co potrzeba i co i
jak.
Wyrażenie się w idei to obudzenie aktywnych cząstek boskich w sobie.
Kiedy są obudzone cząstki boskie w człowieku nie ma żadnej cząstki energetycznej.
Jak my praktyką uważności utrzymamy pewien stan, a mózg się programuje, to on
nas później zacznie warunkować. Ale jak nie przepracujesz reszty, może cię porwać.
Jak ktoś ma poz. 12 ( na skali duchowej ) to troska, opieka, miłość już lecą.
Skoro masz cząstki (boskie) zmieniasz energetykę.
Ma się zmienić 70 % praw energetycznych.
Za 2-3 spotkania ustalą nam nowy wzorzec energetyczny człowieka tzn. jak
umieścimy go w przestrzeni, w której jesteśmy, a przestrzeń naszej obecności to
teraz 700 km. Odtąd, to ci ludzie, którzy się zgłoszą mogą być leczeni przez nas
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według naszych, nowych, energetycznych zasad. Będzie to nowe, cudowne dla nas
doświadczenie.
Sztuczka dla tych, którzy chcą tutaj mocniej działać. Okazuje się, że filozofia
Dzogczen ujmuje dwie rzeczy Ducha Świętego i Pra-Ojca czyli naszą najwyższą
cząstkę duchową, najwyższą cząstkę w tym świecie, wszystko się zlewa. Mają znak
yin – yang, ale „władowali” polaryzację i się zgubili. Wtedy, kiedy jest polaryzacja,
jest odniesienie tylko do poziomu energetycznego, poziom duchowy jest wyłączony,
dlatego ich znak nie przekracza poziomu 6. Zlali na dodatek te znaki w jeden.
Graficznie pięknie to opracowali, ale jako idea. Ten znak nie jest mocny.
Odpowiednio ustawiając ten znak będziemy mogli przywołać wibrację swojego
prawdziwego imienia, nie usłyszawszy go. Zaczniemy działać swoim imieniem.
Przywołanie naszego imienia (sztuczka dla naszego umysłu):
Rysujemy na kartce kółko z czarnym punkcikiem (Duch Św) i wycinamy je; na
drugiej kartce w kole umieszczamy biały punkcik w środku, resztę zamalowujemy
(PraOjciec), i wycinamy to kółko.
Koła są wielkości Orina, ok. 16 cm średnica.
Na razie zapiszemy energetycznie, natomiast w domu można zrobić dokładnie, bo
będziemy działać nim (czarny papier i wyciąć środek i biały papier, czarny środek –
punkt). Znak yin-yang zakłada wspólną polaryzację na poz. energetycznym. Te
zakładają zjednoczenie istoty ludzkiej z całością, tylko wtedy można imię przybrać.
Jak dobrze wypowiesz swoje imię na poziomie energetycznym, to tutaj dobrze
działa, na poziomie duchowym nie ma dźwięku tylko obraz. Wtedy, gdy widzimy się
jako zwierzę to jest większe działanie, a jak wymówić na poziomie Nienazwanego?
Nie ma nazwy, ale jest powiedzmy: zapis ciebie. Jak byłaś tam zapisana to jest też
moc, jak miałaś królestwo, to są różne, piękne rzeczy tam pouruchamiane.
Zapomniałaś, że jesteś królem, ale jak coś to imię przypomni, to jak będziesz chciał,
to twoje królestwo i te mechanizmy i pomocnicy zrobią to, bo będą wiedzieć, że
jesteś tylko w amoku. I tak wrócisz do królestwa.
To, co jest ważne, to jest tylko i wyłącznie klucz. Odrzuć wszystko, co wiemy
na temat kluczy. My zlewamy się z ODŚw., kiedy wycięte kółka złożymy (plecami do
siebie), damy przyzwolenie na to, by nasze prawdziwe imię się objawiło. Taka
cząstka się objawia tylko w działaniu, tak samo jak i duch, widzimy go tylko w
działaniu.
Jak to otwierasz i chcesz coś zrobić, to tylko pozwól by twoje imię obudziło
całe działanie (cokolwiek chcesz zrobić). Wchodzimy w swoje najwyższe stany, niech
klucz działa, tylko to powiedzieć, bo my nie wiemy jak on działa, powiedzieć o jakie
działanie nam chodzi i nic więcej. Nie działamy, nic my tylko uruchamiamy klucz i
niech nasze imię to zrobi.
Ci, co wiedzą kim się gdzieś tam jest, uruchomią to. To tylko przywołanie
imienia, którego nie znamy. Będziemy obserwować tylko skutki.
Wchodzimy w stan, klucz jest, bo jesteśmy scaleni z całością (kółka składamy
czystymi stronami, trzymamy między dłońmi). Kręcą się jak trzy koła tworzące jedną,
wspólna całość.
Wystarczy wejść w stan, przywołać to imię i ku pamięci tej mocy, którą ma to
imię, tak jakby powiedzieć: jestem ten i ten król albo, to imię jest tego i tego króla i
chcę to i to. To samo imię jest magią, jest obecnością w tamtych wymiarach i to imię
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robi, my nic nie mamy robić (tak, jakby wszyscy pamiętali kim jesteśmy tylko
jesteśmy chwilowo nieobecni, chorzy i to wykonują za nas).
Od razu możemy sprawdzić z jakiego poziomu pochodzi nasze imię i skuteczność
tego na co działaliśmy.
My nie znamy imienia, to tylko symbol. Pozwoliliśmy oszukać swój własny
umysł, kluczem jest opanowanie umysłu, żeby wierzył, że działanie jest możliwe,
dzięki wykorzystaniu świadomości i jaźni, które musza podporządkować umysł, bo
umysł uruchamia drogę do ciała, tam się wszystko robi, bez niego nie ma nic.
Natomiast działaliśmy swoją najwyższą, dostępna dla nas cząstką, totalnym
niedziałaniem. Gdybyśmy się skupiali na tym, moglibyśmy tego w ogóle nie zrobić.
Gdybyśmy się skupiali na tym, moglibyśmy tego w ogóle nie zrobić. A tymczasem
czysta, nieskażona kombinacja, cząstka nasza uruchomiła, słowo ciałem się stało.
Dzięki kluczowi działanie było dużo mocniejsze (20-80 %). Zaufanie, sztuczki dla nas
samych, żeby uruchomić to, co jest.
Należy zrozumieć, że to wszystko, to jest cud nie tylko zawarty w idei, ale to jest cud
panowania nad umysłem, tam jest największa przeszkoda, bo ścieżki są pootwierane.
Rytuały też są na umysł, na podporządkowanie umysłu, zwłaszcza u osób,
które się duchowo nie budzą. Jak działamy cząstkami boskimi, a nasze imię pochodzi
od Boga (różne poziomy), Bóg nadał imię, mówisz i działanie leci, bo tam już ono
jest. Przygotować sobie to (gdy nie wiemy jak…), bo to jest proste i uczciwe. Czy
można to składać w wyobraźni? Ogólnie już mamy imię, chodzi tylko o to, byś już
nawet bez tego mogła korzystać.
Sprawdzić, z jakiego poziomu te kółka promieniują, na skali poziomów na
skali nr 2 od góry, wychodzi, że to co uruchomiliśmy jest od poz. 109-179,
sam ten klucz. To jest najwyższa droga w sobie idąca w następne wymiary.
Tu jest działanie czystą intencją czyli akceptujemy to, co robi Ład Boży.
Zmiany są ugruntowane, co miało zajść w mózgu i ciałach już się dokonało,
działanie już będzie konkretne. Jak będziemy działać, można to odnosić już do
własnej mocy, która jest na zewnątrz, bo to i tak jest moc całości, czyli jak to się już
ugruntowało, ponieważ jesteśmy cząstką całości możesz już, jak ktoś wolałby
patrzeć, jak to na zewnątrz sama moc działa, to też tak może, czyli nagle jest
dowolność w podejściu do tego, byle było działanie.
My jesteśmy tylko elementem działania, a działanie zawiera inicjację, skutek i
ten ktoś, kto w tym uczestniczy ( ten z uszkodzeniem życia czy ciała ) i my. To jeden
proces. Można ustalić wartość % jaka zachodzi w całości.
Tożsamości – fizyczna, energetyczna i duchowa to są parametry, które musza
być przerobione. Tożsamość fizyczna, siłownia, gimnastyka, odczuć, że ciało jest
zdrowe. Energetyczna – musi czuć, że jest odrestaurowany, że potrafi, że jest
cząstką całego tu układu (mamy problem ze sobą, jeśli uważamy się za gorszych,
słabszych ).
Tożsamość duchowa to jest to coś, co musimy przepracować, dzisiaj Oni tę
cząstkę duchową będą łapać na poz. królestwa.
Tożsamość Boska jest najważniejsza, ale tu nic nie wiadomo (na razie).
Przekazy się pozamykały ze wszystkich działach.
To co nam przekazali to jest 40 % wiedzy, która jest potrzebna do tego, by
orientować się w całości, ale 100 % do tego, by móc się odnaleźć w tej niewidocznej
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części (jak zaliczymy te 40 %). Ta niewidoczna część ma ogromne znaczenie dla
uplastycznienia tego wszystkiego, co przenika całe nasze życie, egzystencję. Dzięki
temu Jezus chodził po widzie i materializował.
Popuszczają nam cugli, można będzie swobodniej działać, patrzą co będziemy
robić. Pokazali dwoje ludzi, jeden materializuje tylko kasę i gaśnie, drugi nerki czyli
podpowiadają, że wiele będzie zależeć od intencji. Dają wolność i będą patrzeć, jak
będziemy wchodzić w życie, by móc już coś robić, ma to wpływ na ludzkie ciała, na
egzystencję.
Modlitwa 1 – Pojednanie – skrót
Nastrajają w nas rytm duchowego serca. Uruchomili w nas coś, dzięki czemu
nasze działanie będzie płynąć na tym dźwięku, na fali i będzie doskonalsze, tyczy się
to uzdrawiania i kontaktu z Bogiem czyli pasm pojednaniowych. Powyżej akceptacji
jest stan pojednania, mózg wtedy w pełni pracuje. To, co w tej chwili zrobili, ten
dźwięk uniwersalny, jest jakby możliwością, umiejętnością wejścia we wszystkie
ludzkie energie, łatwiej z tą wibracją będzie nam czynić zmiany.
Stajemy się częścią wyższej inteligencji (IQ rośnie).
Zaczniemy się budzić w wewnętrznej pokorze (jaka jest u niezwichrowanego
dziecka, które nie było poddane praniu mózgu, przez rodzinę i otoczenie).
Sprawdzić jaką mamy inteligencję podczas uzdrawiania, inteligencja naszej
istoty (nie tylko mózgu), patrz łącznie z ciałem.
Będziemy się cofać do Złotej Piaskownicy, tam jest ukryty mechanizm, z którego
korzysta nasze ciało, to zaufało mocy, która jest w nas ukryta.
Uruchomili w nas, we wszystkich cząstkach, w ciele przestrzennym, wewnętrznym i
zewnętrznym wspólny głos, dzięki czemu możemy swoim działaniem docierać
wszędzie i zewsząd ściągać to, co jest potrzebne do tego, by powstał mały cud.
Jak znika myślenie, powstaje jedna struna, działa kosmiczna inteligencja, bo
wszystkie mechanizmy uruchomiono. My mamy wyłączyć inteligencję, a ona się
wyłącza wtedy, gdy jest to wspólne brzmienie i to w czas uruchomili. Nasza
inteligencja zanika lecz przy tym dźwięku korzystamy z mocy ( fantazyjnej ) .
Sprawdzić – jaka inteligencja została obudzona i jak pracuje nam mózg, bo nie ma
IQ na inteligencję twórczą. Będzie niewiele, bo została uruchomiona kreacja. W
kreacji uczestniczymy we wszystkim. Wspólne brzmienie, głos całości, przejście
między wymiarami, to w nas uruchamiają. Budzimy się w naszej, zapomnianej
doskonałości.
Musi być w nas bezwarunkowość, naszym zadaniem jest jak najwięcej wprowadzić
światła, umożliwienie człowiekowi bycie lepszym. Nie ma warunkowości, tworzymy
obraz, jak będzie wspólny dźwięk i jest. Działać szczerze, bez powątpiewania. Dźwięk
uruchomiony i przenika wszystko, on wypływa z nas na zewnątrz i z zewnątrz do nas.
Możesz, robisz, to zostało w nas uruchomione.
Ten dźwięk, brzmienie, to harmonia.
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Trwanie jest potrzebne wszędzie tam, gdzie nie ma ostatecznych rozwiązań.
Kto wam powiedział, że kiedy o czymś myślicie, kiedy do czegoś dążycie, że nie
popełniacie błędów ? Musicie nauczyć się trwania. Wy nazywacie to cierpliwością, ale
cierpliwość odnosicie do stanów energetycznych, kiedy pohamowujecie swoje
działanie, żeby nie narozrabiać. Trwanie nie jest tylko cierpliwością, w przestrzeni
fizyczno-energetycznej, ale w całości. Nauczcie się być, mówią o jestem, bez
istnienia, kiedy się jest duchem, byście odczuli swoje trwanie. Wtedy nie będziecie
popełniać wielu błędów. Dużo więcej błędów popełniacie myśląc o ich
rozwiązaniach, niż gdy zdacie to na moc, (przeniesienie punktu skupienia),
przestajcie wtedy przeszkadzać falom, które od was płyną w przestrzeń. To
przeniesienie się do przyszłości - punkt skupienia jest przygotowaną dla nas iluzją,
to jest podpowiedź co do tego, jak ma wyglądać ruch energii w przestrzeni
(wymuszony wola itd. ) wpływa na rzeczy fizyczne, chcą - ruszam ręką. Zrób to, ale
trwaj, zaufaj swojej mocy. Ten uniwersalny dźwięk (który dziś został uruchomiony)
sprawi, że dużo łatwiej będzie nam panować nad tą rzeczywistością, bo trwając, moc
sama będzie to organizować, bo i tak jest cząstką nas. To jest nasze przestrzenne
ciało (ukryte). Nauczcie się trwać. Nie przejmujcie się tym, co będzie jutro, skoro
wysłaliście sygnał. „Jak zostało uruchomione to leci”. „ Nie przeszkadzajcie mocy”.
W czasie trwania nie ma czasu (energie zawieszone ).
W trwaniu dotknij i powiedz: „całkowite zdrowie” i odejdź.
„Nadzieja jest matką ubogich, ubogich w Duchu. Kiedy Duch wypełnia przestrzeń, a
to co widzisz, to jest obudzenie się w ODŚw., w pełnej kreacji tej Rzeczywistości, to
tu nie możesz być ubogi, tu masz wszystko. Jesteś wtedy najbogatszy, tu są twoje
cele, przygody, to cudowny świat doznań. Nie wolno się nam bać. Tu nie ma nadziei,
ponieważ już jesteś w przestrzeni, tu nie ma nic takiego jak nadzieja. Jesteś tu
obecny w Duchu, Niebo zeszło na Ziemię. Budzą w nas to, co już potrafiliśmy robić w
Poza-Rzści. Ta cząstka w nas została obudzona. Mechanizm został uruchomiony.
Koniec modlitwy
Udział ciała jest bardzo ważny i nie zastanawiać się, bo w ciele jest ukryty
mechanizm i działa. Skoro jest uniwersalny dźwięk, ot niech się staje. To, czego się
uczymy, to też jest pewna forma rytuału, żeby zrobić w sobie wątpliwości (oszukać
umysł) do tego, co potrafimy.
Kiedy czyste są twoje intencje i serce to korzystasz z tego i działasz.
Uzdrawiając człowieka wybieramy ciało fizyczne albo całość.
Działanie na bielactwo - harmonia, wibracja idzie i wraca do zera, tak jakby już nie
potrzeba było mocy. Proces uzdrawiania będzie trwał parę miesięcy.
DNA, mówią, już nie ma znaczenia. Czyli istnieje coś bardziej uniwersalnego,
co jest wszystkiego tworzywem. DNA jest ważne dla ducha, bo jest DNA duchowe.
Boskie DNA nie istnieje, ale istnieje dla nas.
Sprawdzić po działaniu :
w ilu % z Boga skorzystaliśmy ( Jezus 40 % )
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Działanie jest początkiem i końcem, wszystkim.
W stanie boskim, przy akceptacji jest bezwarunkowość, czyste intencje.
Stan akceptacji jest kluczem do boskości.
Artefakty, które mamy są dokładnie takie same jak na poziomach fizycznych.
Poziom, działanie, którego sam nie potrafisz uruchomić, ale dzięki artefaktowi (np.
różdżka) łączysz się z tym, co ktoś inny już zrobił. Tak działają różdżki, to są laleczki
woodu (białe).
Posługujemy się mocą, moc nie ma wiedzy, moc jest wszystkim.
Nasze działanie jest komplementarne, uzdrawiamy wszystko, wyrzynamy
całą przestrzeń, żeby tam biło światełko.
Sprawdzać ludzi, czy są w śnie innych i uwalniać (to opętanie z
poz.duchowego ).
Umiejętności mamy w sobie, a czynienie drugiego człowieka szczęśliwym było
w nas zawsze. Jak brat się gubił, każdy z nas, o ile nie był też pogubiony, mógł to
uruchomić. To jest naturalna zdolność.
Działania, odczytywanie różnych osób:
Choroba płuc – ciężka, poz. kalectwa, stan chorobowy b. poważny na poz. fizycznym
b. małe zmiany – 12-13 %, choroba ma inne źródło, nawiedzenie w organach,
demoniczne nawiedzenie w tych cząstkach, otwarta przestrzeń na tym poziomie.
Uzdrawianie całej istoty. Z choroby nic nie zostanie do 3 tygodni.
Ciężka depresja – choroba związana z wolnym wyborem człowieka, myślenie, sceny z
przeszłości, odtwarzanie siebie samego. Można spróbować to osłabić, by pomóc
człowiekowi.
Modlitwa 2 – scena – Król Niebieski – skrót
Mamy odczuć to, co w nas i tak jest, ten stan.
Platforma w chmurach z dziećmi, te młode dzieci mają moc i wiedzą co mają robić,
mogą tu wyczarować co chcą. Uczą się wierzyć, że potrafią zmieniać, działać, itd.,
uczą się tworzyć w formie zabawy. My też uczymy dzieci przez zabawę, ale nie
uczymy ich unoszenia np. klocków siła woli, nie ma użycia magicznej mocy, która u
dziecka jest aktywna. My programujemy. To jest Królestwo Niebieskie, a tam są
potężni Bogowie, którzy będą tworzyć multiwersa, wszechświaty. Dzieci są jeszcze
niedoskonałe i wiedzą, że nie mogą w pełni działać poza Platformą. Wiedzą co to jest
właściwa postawa. Łączymy się z tymi dziećmi, te dzieci to też my sami.
Stwarzanie to układanie elementów, które już istnieją czyli mają pewne założenia,
relacje z tym światem układu wspólnego, czyli stwarzając zmieniamy to co jest, ale
nie tworzymy czegoś nowego, zestawiamy elementy, które znamy nadając tylko inną
formę.

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

177

Kiedy coś tworzy Bóg, to nagle, powstaje w świadomości wszystkich innych
(jakby dawno istniało). To jest wprowadzenie nowego elementu.
Umysł jest potrzebny jako baza danych, ogarnięcie się w tej przestrzeni. Jaźń,
czysta boska świadomość jest potrzebna do tego, by łapać cały mechanizm wejścia w
tę Rzeczywistość i w niej funkcjonowania (by wiedzieć co to jest, po co tutaj jest, jak
się odnaleźć i czym jest stwarzanie, a czym tworzenie i czym jest odnajdywanie się w
samym sobie, się w Bogu – w Bogu i całości).
Bez współodczuwania, współtworzenia utrzymanie tego stanu nie możliwe. Tu
chodziło o uzmysłowienie nam procesu tworzenia i stwarzania tego, że to w nas
wkodowane jest na poz. raju, czyli stwarzania, przemian i to mamy.
Teraz jesteśmy w raju małymi dziećmi, które tutaj mogą stwarzać czyli
przekształcać wszystko to, co jest. Funkcjonujemy tylko w ogrodach Edenu, w
pałacu. Na zewnątrz jest kraina miodem i mlekiem płynąca i zawdzięcza to twórczej
sile istot, które mieszkają w tym pałacu. W tym zamku nie mieszka się z nadania
tylko umiejętności zmian. To są najczyśćsi duchowo i najlepsi kreatorzy, tu
obowiązuje uczciwość i poprawność , oni wpływają na zmiany w krainie. Mianowanie
tutaj wynika z potężnych zdolności. Te dzieci, które tutaj są, mają więcej w sobie
tych zdolności, wiedza, że wszystko mogą. Jedno z dzieci wkracza w fizyczny świat.
Ono czuje, że jest boskie, jest sobą jak w raju (niezniszczalność, nietykalność,
totalnie samodoskonała istota).
Dziecko idzie, wiele naprawia, uzdrawia, nie zastanawia się nad tym czy to
dobre będzie czy nie, ono posługuje się poprawnością i wie czy coś jest właściwe czy
nie. Dziecko się zmęczyło i wraca do siebie, na platformę. Ale dziecko zaczęło
dorośleć, w sobie.
Dziecko przyjęło postać dorosłego człowieka i znów jest na ziemi.
Jest w życiu dorosłego człowieka, przejęło nad nim kontrolę. Znajduje się w
jakiejś rodzinie, jest ojcem, który jest mądry, ma dojrzałość duchową. To małe
dziecko z góry jest ponad to, co jest potrzebne do tego, by tu być dorosłym, forma
wiedzy, podejścia do wszystkiego itd. Ten ojciec nauczył swoje (ziemskie) dziecko
pewnej możliwości dzięki wykorzystaniu światła. To światło było widzialne
wewnętrznym wzrokiem. On uczy dziecko wpływać na rzeczywistość, pokazuje, że
dziecko może.
Ten Ojciec jest bardzo stary, za nim idzie pochód postaci. Wszyscy byli przez
niego uczeni. Czeka na nich uzbrojone wojsko, a on z tymi biało ubranymi postaciami
unoszą się do góry i znikają, przedostają się do miasta. Ludzie w mieście wiwatują,
witają ich.
Ci, z białego pochodu idą ulicami, dotykają każdego, budzą ich, to jest proces,
który potrwa. Natomiast Ojciec udaje się do zarządzającego miastem, z olbrzyma
znowu staje się małym chłopcem, a zarządzający staje się ciemną, demoniczną
postacią. Jeden z drugim zaczynają grać w warcaby. Rozgrywka tutaj toczy się poza
ludzkim umysłem.
To małe dziecko (w postaci Ojca) sprawiło, że na tej planecie będzie mogło
powstać światełko. Gry nie dokończyli, tu nikt nie wygrywa, przegrywać mogą tylko
ludzie.
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Chłopczyk wrócił na platformę, ale jest już dojrzalszy, bo ma pewne
doświadczenie, od tych, którzy się tu bawią.
Przychodzi ktoś, kto zagada nam w oczy i pyta, czy oni wiedzą, że są
dojrzalsi, czy oni odkryli w sobie to kim są ?
Nasza zabawa ma polegać na tym, byśmy sami, w wewnętrznych scenach,
wchodzili na poz. raju, bo tam jest doskonalenie się. To co jest na poziomie
Królestwa Niebieskiego jest w nas wmontowane, ale trzeba nauczyć się korzystać z
tego na poziomie raju, by móc to wcielić tu, na tym planie materialnym już w nieco
zmienionej formie. Na poziomie raju odczuwamy to w ten sposób; wychodzimy
między ludzi, którzy tam dalej mieszkają, tu jeden o drugim wszystko wie, jeśli chce,
ale ludzie nie czują takiej potrzeby, więc choć przychodzisz, nie czują potrzeby, by
wiedzieć skąd jesteś, czy z sąsiedniej wsi, z miasta czy też z zamku, w którym szkolą
się najbardziej kreatywni. Widzimy np. kogoś z kulejącym koniem, czyli ten ktoś nie
miał takiej mocy by uzdrowić nogę konia. Ty widząc to, od razu machnąłeś ręką i koń
zdrowy. Te czujesz się zadowolony nie ze swego dokonania, tylko, że koń jest
zadowolony, czujesz jego radość. Poza zamkiem nie wszyscy potrafią tak pięknie
działać.
Tu nie istnieje problem intencji, wszystko jest piękną, magiczną, czystą
intencją, pięknym światem. I to, czego się mamy tutaj uczyć, to jest zejście do ludzi
w raju, wejście na tę platformę w Królestwie Niebieskim, by doświadczać tego, jak to
funkcjonuje, a potem będą nas uczyć, w jaki sposób będziemy te zdolności
wykorzystywać w świecie materialnym, ma to zupełnie inny wymiar. Jest to forma
nauki, pozasystemowych zmian itd. Musimy się na tych wszystkich trzech poziomach
odnaleźć. Z jednej strony Królestwo Niebieskie, potężny duch, potężny Bóg-Twórca, z
drugiej strony mamy raj, gdzie obudzony duch potrafi zmieniać tyle, jak jest czysty,
w pełni kreatywny to potrafi pomóc innym. Nie wszyscy w raju sobie radzą tak jak
trzeba, choć nie ma tu wojen, pieniądza, ale nie wszyscy są na tyle doskonali, by
całość modyfikować tak, by była w pełni poprawna. I poziom materialny, byśmy
zobaczyli, ile już potrafimy z siebie tu dać.
Wszystkie te elementy są w nas zawarte.
Podpowiedzieli, jak mamy te lekcje przerobić, jak się w tych pasmach
odnaleźć. Pokazują, że możemy tworzyć, możemy stwarzać i możemy zmieniać
bardzo dużo na poziomie materialnym i dzięki temu odnajdziemy w sobie potrzebę
korzystania z tego mechanizmu, pierwotny cel, który w nas jest, a tym celem jest
Ład Boży, który jest w nas zawarty, nasze powiązanie z Ładem Bożym, bo my
musimy żyć i działać tak, by było jak najwięcej Ładu Bożego czyli światła w każdej
Rzeczywistości, u góry totalna twórczość, magia powstających synów Bożych, a na
tym poziomie budzenie się syna Bożego i wprowadzanie zmian dla całości. Pokazali
nam tylko szkoły, do których mamy wchodzić, obszary, w których mamy doświadczać
cząstek stanów już w nas istniejących, mamy to sobie przypomnieć z jednoczesną
instrukcją, jak każdy z nas będzie to w swoim ziemskim domu, w swoim domu w raju
i w swoim dom w Kr. Niebieskim wykorzystywał na potrzeby Ładu Bożego czyli
całości.
Koniec modlitwy
To była instrukcja jak mamy sami wchodzić w te przestrzenie. To akceptacja tego co
jest na każdym poziomie i odnajdywanie się dla życia, dla działania, dla kreacji.
Kreacja w różnej postaci była na każdym z tych poziomów, a Bóg jest kreacją. Co
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niższy poziom, ma mniejsze możliwości, potrzeba więcej wysiłku, ale cały czas działa.
Nie ma żadnej szansy, żeby wejść w odczucie Boga. To, co nam tu pokazywali, to
odnajdywanie się w Duchu Całości. Poczuliśmy ograniczenia, a nie ograniczenia. To
tak jakbyśmy byli na tyłach wroga i nie jesteśmy tym, kim jesteśmy w sobie, a też
potrafimy sporo zmienić.
Oriny mają poziomy. Są zakodowane w 50 %, a dotychczas były kodowane w
30-40 %. Ludzie ci, którzy mają podpięte Oriny, mogą sami dokodować je, ale muszą
sami wejść w te światy i mogą sprawdzić wtedy, jaka jest moc zawarta w Orinie
odnośnie danego pasma np. na poz. ziemskim ma 80 %, a osoba korzysta z 20 %
czyli już przez Orin wiadomo, ile jest do nadrobienia, na poziomie Raju Królestwa
Niebieskiego.
Jest zakodowany w 100 %, też nic nie potrafi (ta osoba). Czyli trzeba utrzymać
wyższe wibracje, by to się stało. Tylko trzeba obudzić stany, jak się wchodzi do Raju,
do Królestwa Niebieskiego, to jest kodowane, innymi słowy zrobili przejściówkę, żeby
wyciągnąć ludzi w wibracjach.
Pokazali wyraźnie, że my, a te Istoty stamtąd to to samo, tylko przez
zwichrowanie, blokadę, nie potrafimy się jeszcze obudzić. Jak się wejdzie do raju tam
obudzimy Orin, jak do Królestwa Niebieskiego - tam obudzimy, ścieżka się utworzyła.
Samemu wystarczy wejść, to to już podłączone, ale to musi być zapisane w
doświadczeniu.
Podpowiadają, żeby nie latać ze skalami i mówić o swojej cudowności, tylko
wziąć się za robotę, najpierw nad sobą, później uczyć poprawności innych.
Prosta rzecz, a może zmienić cały świat – przeszkoda krążka z ręki na rękę
może być początkiem wszystkiego.
Musimy się wzajemnie wspomóc – też biznesowo.
Jak blisko jesteśmy, by dla ludzi powstał cud, one będą potwierdzeniem
wprowadzania zmian – mamy pow. 80 %.
Istota, która wyraża się w 30 % w Idei tzn., że tam jest troska, opieka i
miłość, to się w całej jej postawie wyraża. Góra będzie wspierać cały czas, bo
człowiek nawet nie będzie wiedział gdzie ta moc działa. Oni sami będą zmieniać,
żeby tylko to się działo. Skoro jesteśmy ich narzędziem, a coś musi powstać, to
powstanie, a nam wytłumaczą co mamy zrobić w powstawaniu tego.
Jak jest energia nie ma Cząstek Boskich aktywnych w działaniu, duch musi być
pełny.
Jak wiemy co to jest, jak się trzeba doskonalić jeśli chce się działać, a dopóki
idea się w człowieku nie wyraża, nie czuje potrzeby działania na rzecz innych.
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Warsztaty Łódź – 14 lipca 2012 roku :
Będziemy wchodzić w jeden bardzo ważny stan, w Akceptację i odczucie, po
stronie Bożej  miłości. U nas się włącza cząstka energetyczna i miłość musi się
kojarzyć z namiętnością, wtedy powstaje „misz-masz”. Wtedy kochanie jest
duchowo-energetyczne. Miłość jest boska, nie korzysta ani z tarcia fizycznego, ani z
energetyki, ani z uniesienia duchowego. Można to wyizolować i być w cudownym
stanie: Dusza, Duch i Ciało są z tego wyłączone. Można to osiągnąć po wejściu w
Akceptację. Ta miłość, to jest cisza i to jest fala nośna  płynie działanie.
Potrzeba jest jednym z głównych elementów, który można w człowieku
rozbudzić, przesterować i program działa: pieniędzy, kochania, doświadczenia czegoś
itd., wtedy „potrzeba” rządzi człowiekiem. By to wyłączyć trzeba działać z poziomu
Nicości.
Dziuple, węzły i inne z poziomu duchowego blokują konkretne pasma - i to
działa o ile człowiek nie w chodzi w Energię Przeciwną. Jak wchodzisz w Energię
Przeciwną to znaczy, że lubisz ten teren i to prawo cię obowiązuje, prawo PTP ma cię
w swoich mackach.
Droga Otwartego Serca działa tylko w PWW i gdy ktoś nad sobą pracuje.
Utrzymanie stanu też jest pracą. Jak ktoś osiągnie jakiś poziom, to utrzymanie go też
jest pracą.
Im jesteśmy wyżej tu, tym bardziej jesteśmy odporni tam. Jak by się
utrzymało już na poziomie kanału (9) to techniki w ogóle zabezpieczają przed
całością tamtej strony.
Czasami w czasie przemiany wpada się w stan energetyczny, wałkują się
myśli, emocje, to koszmar (w porównaniu ze stanem duchowym), a ludzie tak
normalnie żyją i gorzej.
Im wyżej jesteśmy, tym więcej czasu potrzeba byśmy spadli, przy 13 (powyżej
to nawet parę dni będzie nami miotać, nic się w życiu nie ruszy). Jak mamy Moc, Moc
pielęgnuje to i patrzy kiedy się obudzisz, „wyszumisz”. Kontrolujesz to wszystko, nic
od ciebie nie idzie na zewnątrz, to tylko twoje wewnętrzne doświadczenie.
To, co my przerabiamy ostatnio, ten stan obserwacji, kiedy my wyszliśmy w
Poza-Rzeczywistość, to coś fantastycznego, bo dzięki temu można zrozumieć
całokształt tego, co jest w modlitwach warsztatowych, co to znaczy Duszo-Człowiek,
co znaczy jak my schodzimy i się tworzymy, jak prowadzimy tych na dole, te
zbłąkaną dusze, a potem się budzimy tu i wołamy „Ojcze, Pra-Ojcze” i odwrócenie:
„Synu bierz się do roboty, przestań marudzić, przestań krzywdzić itd.”
Musi być cała komunikacja. Ciekawostką jest całkowite zjednoczenie się w
Trzonie Duchowym, wtedy masz jeden poziom. Jesteś. Bez względu na to na jakim
poziomie coś robisz, to jest dokładnie takie samo działanie, podejście do
wszystkiego: „jak u góry tak i na dole”. Wtedy to, do czego dążymy, czyli
odczucie i zewnętrze znika. Natomiast jak przychodzi do działania, to czujesz, że
wszystko to jak duchy, budzi się i robi. Nagle wiesz, po co dana ci została moc, żyje
się w ciszy i spokoju i działania są takie proste. Dopóki tego nie ma, jest napięcie.
Ten poziom obserwacji jest taką specyficzną granicą, która pozwala z poziomu
duchowego zrozumieć jak to wszystko działa i w modlitwach warsztatowych to są
sceny, które tyczą się takich subtelności duchowych. Jak wchodzi się z poziomu
boskiego w stan akceptacji, to tu jest wszystko piękne  nie dlatego, że zostało
stworzone (może to być gniot) tylko, że powstało w kreacji. W Akceptacji czuje się tę
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kreację, wtedy można się posłużyć miłością jako falą nośną, czyli uruchomić aktywnie
Cząstki Boskie (ale nie można mieć już cząstek energetycznych). Jak stajesz się tylko
duchowym, wtedy możesz włączyć albo cząstki boskie albo cząstki energetyczne, jak
są energetyczne nie będzie boskich. Nie kontrolujesz myśli, emocji, nie pojawi się
żadna Cząstka Boska, choć byśmy to uruchomili (wybór). W stanie akceptacji znika
wszystko energetyczne, nie ma napięcia, nie ma wojny energetycznej, jest
podziwianie tego, co inni stworzyli. Kowalski, który spalił ci stodołę, uruchomił piękny
proces kreacji, ale trzeba wychwycić to, co najważniejsze: przyszły Stwórca, który
wzrasta  bo Duch Ludzki też będzie Stwórcą, w tym etapie dzieciństwa trochę
narozrabiał, ale jak uchwycisz, że on, przyszły Bóg zaplanował to wszystko,
uruchomił na wszystkich poziomach, uruchomił kreację. Jak w stanie akceptacji nie
jest włączona emocja - kierowanie się przez myśli - to ty obserwujesz, wyczujesz tę
kreację i jest to OK. (tylko dzwonisz po straż), leci fala miłości. Wtedy aktywne
Cząstki Boskie zaczynają się budzić.
(Patrz Rusinowice 7.07.2012)
Jak działamy w pełnej akceptacji powstaje Słowo. Tutaj Słowo jest ważnym
czynnikiem. Moc jest tak doskonała, bo Cząstki Boże są wszędzie, są podstawą
wszystkiego i tu działanie jest proste, mówisz o co chodzi np.: zdrowa nerka, oczy i
to wszystko.
Nie od razu działanie jest tak skuteczne - jak wszystko to, co w Tobie jest.
Skuteczność, pewność zależy od praktyki. Jak się pojawiają Cząstki Boskie, ciemność
staje się częścią naszej Istoty, tamto prawo staje się częścią naszej Istoty, bo Bóg
stworzył oba prawa, każde jest piękne i doskonałe, tylko zło, które pojawiło się w
jednym i drugim prawie, niszczy to wszystko. Naszym wrogiem, czyli czymś co
musimy zmienić jest tylko zło, wtedy wspierają nas obie strony i działanie jest
silniejsze.
Idea – patrz Warsztaty Katowice
Jak jesteśmy siewcami Idei, jej się sprzedajemy, odnajdujemy ją w sobie, to
musimy zaakceptować wszystko, bo robią to doskonałe Istoty. Pokazują to czasem
na piaskownicy, którą kontroluje Bóg, ona jest dla nas testerem (dziecko buduje
krzywy zamek, ale my się tym zachwycamy, czując tę kreację).
Wchodzenie w akceptację, osoba X:
– odczyt przed wejściem:
Analiza 30 % - jak działa umysł analityczny, męczysz się, cały czas
przejmujemy się tym co było, to nie żyjemy, jesteśmy pół-martwi, umysł
analityczny jest naszą piętą Achillesową.
Umysł praktyczny – 80 %,
Świadomość – 20 %,
Panowanie nad przestrzenią egzystencjalną 20-30 %,
Aktywna zaradność – 3-9 % (przeciętna 4,5 % ),
Inteligencja 100-140 IQ.
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Marzenie jest dostępne każdemu człowiekowi, bo ucisza burzę energetyczną
w sobie stanem duchowym.
Stan Akceptacji – obszar, w którym wszystko w tobie znika. Wszystko to co
jest, jest, nie ty stworzyłeś/łaś. To stan możliwy do utrzymania, nic się nie chce, moc
działa.
Tu ogarnia człowieka (przy wejściu w stan) i ciemność (czyli ciemne wibracje),
w tych ciemnych pasmach przewijają się też jasne, potem się rozłączają. Pojawia się
jasna postać i mówi „patrz córko, to dla ciebie wszystko stworzyłem” i te cząstki lecą
do góry i na dół i zostajesz tylko ty, jest Ojciec i nic więcej. Jest cudowna jedność,
Ojciec i ty, wiesz, że tak naprawdę jesteś tylko ty, bo skoro Ojciec jest i jest teraz w
tobie, jesteś myślami z Nim czy w Nim, usypiasz, bo co masz robić, śpisz. Pewnego
dnia budzisz się, otwierasz oczy, patrzysz spadają liście z drzew itp., Ojciec mówi, to
jest prezent dla ciebie, żeby było nam pięknie, byśmy się bawili, żeby był raj. Na dole
trochę pomieszano, ale to był raj, inne dzieci Boże to pięknie tworzyły, ale na
niższych poziomach coś tam poprzerabiały - nie do końca poprawnie i to funkcjonuje,
ale to są wielkie Istoty, które coś tworzą. Nie odnieść tego do systemu, tego na
ziemi, tylko patrz jak dzieło Boże powinno wyglądać. Zaakceptuj to wszystko, ono ma
prawo być. Powiedz sobie, zgadzam się, by to wszystko było, bo to wszystko ja
tworzyłam i Ojciec tworzył i nasze wspólne Ojcowsko-moje cząstki, to wszystko
zostało stworzone, niech zostanie. Staje się to twoje, nie wyrzucisz tego, to jest
twoje.
Ktoś się bije… mówisz, niech ci ludzie się uspokoją, niech będzie tam cisza.
Pomyśl o kimś: „niech będzie zdrowy” - moc sama wie co znaczy zdrowie (nie
baw się w elementy tego), jak błogosławisz w ten sposób, to cała Istota jest
zmieniana. Co chciałaś/eś dotychczas zrobić  idź i zrób. Potem siedź na środku
(pokazują) największej, najruchliwszej ulicy, niewidoczna, auta nie widzą, ale łukiem
cię omijają, choć kierowcom się wydaje, że przez ciebie przejeżdżają. Siedź i patrz
jakie to piękne.
- KoniecWszystkie parametry wzrosły, uruchomiono Cząstki Boskie. Nie ma potrzeby
wchodzenia w relacje. Nie ma napięcia, nowy stan, cudowny. Potem do akceptacji
doda się miłość i aż się chce tworzyć.
Skoro ja akceptuję, to znaczy w tym stanie, na poziomie Boskim Oni też
akceptują moje działania. Nie ma potrzeby niszczenia, nie ma potrzeby wywoływania
napięcia tylko zmieniam, a że zaakceptowałem/am to co było, to automatycznie jest
akceptowany mój ruch.
Akceptacja na fizycznym poziomie jest podjęciem decyzji.
Jak coś na tym poziomie powstaje, to musi zaistnieć.
Jak się człowiek w trzonie duchowym zjednoczy, zawsze jest czysty.
Na poziomie energetycznym żegnamy się z ciałem czyli instynkty zwierzęce
odciągamy, mamy wyższe wartości, jak się duchowo budzimy widzimy dobro ogólne,
dajemy innym prawo do tego, żeby inni doświadczali tego samego, inaczej patrzyli.
Jak się budzimy w cząstce boskiej czujesz co jest poprawne, nie istnieją stany
energetyczne, pożądanie, głód itp., ale istnieje, jak ty będziesz chcieć.
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„I zaczyna się budzić w Tobie zniechęcenie do tego, co jest niezrozumiałe, na czego
pojmowanie nie masz czasu. Nie możesz sobie, synu, pozwolić na klasyczny błąd
zapominania o tym, że ty nawet myśleć nie musisz, by coś się stało poprawnie, o ile
tylko wynika to z powinności (my czujemy jaka powinna być powinność, kiedy się
oprogramujemy. Powinność to są dary: szczęście, radość i wolność i to samo trzeba
drugim ludziom dać, by mogli iść i walczyć o swoje, zmieniać, by było też im dobrze).
Nie zaprzątaj sobie głowy potrzebą wszystkowidzenia (jak bez myślenia robisz
jest dobrze, myślisz, głupiejesz), bo jest to droga do przemęczenia i egzystencjalnego
samobójstwa (tak żyje człowiek fizyczny, kiedy się budzimy w duchu i z mocy mamy
korzystać, bo ona nas do tego doprowadzi, potrzebny mi angielski, to moc wie o tym
i uczymy się), bądź sobą ot tak zwyczajnie i zwyczajnie prosto postrzegaj świat (w
akceptacji nie myśli się i jest dobrze), a sam odsłoni przed tobą to, co w danej chwili
musisz wiedzieć. Unieść tylko w nim swój cień, swój wzór, a całość tak ujmie
wszystkie ścieżki, wszystkich, by twoje (ścieżki) wynikające z prawa były zawsze
realizowane”.
Jak jesteśmy wspólnie, kanał jest silniejszy i działania mocniejsze. Chodzi też o
kontrolę woli, myśli czyli budzenie prawdziwego człowieka.
Tutaj (w tej grupie) obudzenie Boskiego widzenia, Boskiej Istoty wynosi 3 %,
u normalnego człowieka (–) 70 % czyli zabijanie jednostki boskiej w nim samym
(minus 70 %).
Chrystus to cudowna siła, która nas prowadzi, ale to jest przejściówka.
Kreacja Boska – patrz Katowice 23 czerwiec 2012, fragment przekazu o Idei.
W Akceptacji, harmonia w ciele egzystencjalnym była 200%-towa (w
działaniu). Chodzi o to byśmy nie wchodzili w Akceptację, tylko już nią byli, by był to
nasz naturalny stan. W Akceptacji zmieniać, by wszystkim było dobrze.
Duplikowanie się – powiedzieć sobie, by energia, która jest w tobie,
pomnażała się, jakby kopie siebie i działać (skuteczność działania znacznie wzrosła )
(tyle kopii ile możesz ).
Modlitwa techniczna
Nie budźcie się i nie zasypiajcie. Jeśli jesteśmy nieruchomi, nie dostrzegają nas
siły, które są obecne. Możemy sobie powiedzieć, że znikamy z radarów całości i tak
się stanie, to mechanizm, który jest w nas.
W tym samym miejscu może być kilka Rzeczywistości
Jeśli ludzie zachowują pewną czystość to Jasna Płaszczyzna ich chroni, ale
ludzie tu mieszkający mogą wejść w zło i wtedy to ich obowiązuje, przenika ich
czerń. To jest ciągle wybór.
Wprowadzenie światła na Polskę będzie pomocne, bo negatywne wibracje nie
będą miały już takiego wpływu na ludzi, ale ludzie, którzy wybrali zło będą mieli
wsparcie tamtego świata. Budzący się, zyskają wsparcie z przestrzeni, ciemni będą
wspierać swoich.
Jak uzdrawiamy, działamy to budzimy Dusze w świetle, przypomina ona sobie
czysty świat, od niej zależy co wybierze. Mamy prawo, bo Dusza ludzka pochodzi od

184

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

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

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

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

Modlitwa techniczna 2 – wchodzimy w lustra :
„Nie jesteś lustrem, ale nim będziesz, odzwierciedli się to, co jest w tobie
zapisane” czyli w lustrze czujemy to, co i tak możemy zrobić. „By coś zaistniało, musi
być ktoś, kto uruchamia działanie i ktoś, kto to działanie odbiera, to działanie jest
tymi dwoma elementami i samym sobą. Jest zmianą, a więc skoro, jest to w nas
zapisane, to co ujrzymy w lustrze jest tylko odbiciem tego co i tak może lub ma się
stać dzięki naszej woli. Teraz patrzymy na swoje jasne lustro, ciemne to choroba, to
co ujrzymy w jasnym, ma być, to się staje. Lustra przed nami. Lustro nic nie odbija,
ale pokaże co ma być, to lustro twojego (naszego) działania czyli lustro twojej
obecności w Bożym świecie cudów czyli cudownych zmian dla naszych, szukających
ratunku braci i sióstr. Mamy swój własny kocioł, zapisane będzie działanie na poz.
Pra-Ojca, co tu ujrzysz, stanie się.
My mamy być życiem i strumieniem życia dla innych.
- Koniec Można do tego podpiąć Lustro Zmian czyli scen żywych (skala 8). Obraz w Czarnym
Lustrze znikł, pojawił się w Białym. Uważać by Lustro Białe nie było obciążone tym
ponownym działaniem (jeśli trzeba coś jeszcze powtórzyć), zrobione jest wszystko,
ale czasem może czegoś brakować.

202

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

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

Modlitwa – odbudowa - skrót
Zapadamy się w siebie, ciało przejmuje nad sobą kontrolę, my wznosimy się do góry
i przyglądamy się temu, cośmy w życiu zrobili, przypomina to nasze rozpamiętywanie
wczorajszego dnia, przyglądanie się swojej niewłaściwej postawie. To spojrzenie w
tył na całość naszego dotychczasowego życia. Zrobiliśmy niewiele.
W górze mamy stan wszystkomożliwości i w tym można wszystko zmieniać.
Musimy się obudzić w najwyższych swoich obecnościach. Tęsknota za dawno
zapomnianą potęga sprawiła, że zwróciliśmy swoje oczy do Boga. Tutaj był Stwórca
czyli nasze wysokie rejestry, ale dla nas to jest i tak nieogarnięta mądrość i
doskonałość. Coś nas pchało ku temu.
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Modlitwa to nie medytacja, medytacja to praca z umysłem, ona jest
pozytywna, daje w pewnym sensie panowanie nad energiami i ciałem, ale wejście w
te światy gwarantuje tylko modlitwa. Tylko mistrzowie na dalekim wschodzie potrafili
wejść w stan oświecony, ale tylko Jezus wszedł w największy poziom głębi, On
obudził Boga w sobie, odczuł i opisał te stany.
Nasz Dom leży u góry. Po ziemi skacze tylko fizyczne ciało, a energetycznie i
duchowe podróżuje się po całym wszechświecie.
Człowiek chory i obolały, tym będzie żył, to będzie wpromieniowywał innym.
Przenoszą nas do prywatnej posiadłości Stwórcy (lub kogoś na tym poziomie).
Jest tu kobieta, która żyje w ciele fizycznym i na poziomie duchowym.
Nie jesteśmy w stanie widzieć tego, co rozgrywa się w świecie energetycznym,
a tym bardziej duchowym, niemniej uczestniczymy w procesach, które przy
tłumaczeniu są tak samo ważne (to jeden i ten sam proces).
„Nie powiedzieliśmy wam o tym, że dostanie się tutaj graniczy z cudem. Są to
przestrzenie niedostępne Duchowi Ludzkiemu z dwóch powodów, po pierwsze Duch
Ludzki nie musi tu zaglądać, ponieważ spaczyłby swoją doskonałość, to co się tu
dzieje jest tak plastyczne i gęste, że każdy kto tutaj wchodzi, nasiąka tym wszystkim,
nie są mu potrzebne i rozumie czym by mógł nasiąknąć. Z drugiej strony człowiek
fizyczny tu nie zagląda, ponieważ nie jest tak doskonały, by móc w tych
przestrzeniach pobierać nauki. Natomiast wchodzą w te przestrzenie Obudzeni. To ci
prymitywni ludzie, którzy pracują nad sobą, ale ich zwierzęce zagrywki wciąż
decydują o ich obrazie”
W tym świecie można ograniczyć jedzenie korzystając z tego co oni
podpowiadają; obudzi się w tych wibracjach i wtedy z tyłu jakby wielki reflektor (z
zewnątrz) i od tyłu głowy wchodzi w nas światełko wypełnia nas, dzięki czemu nasze
komórki poprawnie się ustawiają. Ograniczenie jedzenia byłoby do 30 %, a potem
nie jeść i samą swoją obecnością ograniczać jedzenie u innych.
W środku naszego tułowia zaczyna budzić się intensywnie kręcąca się energia,
ale się nie kręci, pokazują, że cząstki, które by się tutaj powoływały, byłyby w
większych drganiach niż to, co w nas jest. One by wymuszały, tymi drganiami,
zaistnienie kodów we wszystkich komórkach, dzięki temu człowiek w ciele fizycznym,
ektoplazmatycznym i energetycznym byłby właściwie ustawiony i wtedy nie
potrzebowałby tyle paliwa, jedzenia.
Im wyższa częstotliwość wibracji tym lepiej dla nas.
Nie usłyszycie niczego jak nie zechcecie, tu możecie doświadczyć tylko tego
czego chcecie doświadczyć, możecie kierować się intuicją, pojawiającymi się w was
obrazami albo możecie skorzystać z pomocy Przewodnika, Przewodnikiem jest w tym
świecie ktoś, kto po was wyjdzie. To nie nasz obszar. Tu nawet Pra-Ojciec pobierał
lekcje.
Można wprowadzić zmiany na jakimś poziomie tylko decyzją, jeśli działa się z
poziomu wyższego, inaczej są wojny, utarczki.
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To samo tyczy się Ziemi. Jeśli będziemy szukać tutaj rozwiązań na poziomie
energetyczno-fizycznym, na poziomie fizycznego człowieka, jego myśli, słów i
czynów, zmiany mogą być spowodowane tylko przez użycie siły fizycznej i doktryn,
oprogramowania. Natomiast zmiany z poziomu budzącego się Ducha – on podejmuje
decyzję i to się dzieje.
To, czego się tutaj uczymy, jest uruchomieniem w nas tego, co i tak
dostaliśmy od Boga, tylko nie potrafimy z tego skorzystać, nie potrafimy tego
uruchomić. Po to potrzebna nam biała magia.
Jezus ustalił warunki energetyczne, będą one nam odsłaniane.
Cząstka Boża została umieszczona w nas w chwili narodzenia, dzięki niej
możemy się budzić.
Tam gdzie jest Czarny Kryształ, tam zawsze jest zło, zagubienie.
Jedna cząsteczka Czarnego Kryształu  lampa w nas gaśnie.
W nas poustawiali poziomy. To przygotowanie nas do prawdziwej nauki. Każdy
z nas będzie łatwiej mógł wchodzić w sceny. Ustawiają hierarchię wartości, czyli to,
co trzeba przerobić, by wszystko stało się w nas jasne, byśmy nie zwracali już
obciążonej naszej uwagi energetycznej na tę Rzeczywistość, by nie można było nami
sterować, trzeba z tego wyjść, a wyjść może tylko Istota Duchowa.
Przez to co teraz z nami robią, będzie nam o 60 % łatwiej przerabiać
jakiekolwiek sceny, nawet sceny związane z odczuciem w sobie boskości, tych
aktywnych cząsteczek.
„I wrócicie do domu po wielu latach tułaczki, i zabłyśnie światło”.
To światło odkryła jeszcze cywilizacja przed Egiptem. Nazywali to Aktywne Światło.
Ono napędzało wrota, zmieniało bieg rzek i budowało ściany, kto wchodził do tego
budynku, nic złego nie mogło się tu dostać, ani z niego wyjść. To światło uaktywniło
całych ludzi. To samo światło jest dla nas uruchamiane. Jest gęste, wchodzi w nas,
czujemy jego wibracje, przenika nas. To jest rodzaj biletu do wejścia w tę przestrzeń.
Tutaj zaczniemy tworzyć byt, jak coś utworzymy, będzie to niezniszczalne na
poziomie fizycznym.
Większość scen, w które będziemy wchodzić są naszym już zapisanym
doświadczeniem. To co jest dzisiaj, to przygotowanie do pobierania nauk. Ułatwiają
nam prace nad sobą. Przygotowują scenografię do skali nr 8. Promienie kierowane są
na nasze brzuchy, usuwają coś z nas.
Gimnastykując się być w rozświetlonej przestrzeni, rozświetlić
aktywnymi energetycznymi czy duchowymi cząsteczkami (tę przestrzeń), to ułatwi
nam pracę. Człowiek, który tutaj się zmieni, będzie zmieniony na trwałe w całej swej
Istocie, po otwarciu oczy będzie taki sam w fizycznym świecie. Tu nauczy się robić
rzeczy, które będzie robił i w fizycznym świecie.
Od jednego do dwu tygodni wszystko będzie przygotowane w nas do nauki.
Przygotowują coś, gdzie każdy kto wejdzie we wspólną scenę, odniesie te same
korzyści. Ujednolicają, przygotowują tak, by odsłuchując modlitwę uczestniczyć w
niej mniej więcej na tym samym poziomie jak przy indywidualnym doświadczeniu w
Świątyni Serca.
- Koniec modlitwy -
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Nie ma znaczenia czy doświadczenie jest fizyczne czy fizyczno-energetyczne,
bo to co jest ważne to nie odczucie bólu fizycznego tylko stanów łączących nas z
innymi.
Wszystko jest możliwe, ale potrzebna jest praca nad sobą i trzeba chcieć.
Pra-Ojciec - On jest tym kryształkiem, jest tym źródłem. To źródło może uczyć się.
Jak masz już coś zapisane np. Zdrój Życia – uruchamiasz i ma cały czas być.
Energia była mocniejsza, Dziupla 20 % mocniejsza, a ściany 100 %. Dziuple same
teraz żyją. Zamykają się jak wpadamy w kanał PTP, same się włączają jak
wchodzimy w EJ, nie trzeba już ich budzić. Ostatnio połowa Rzeczywistości z tych
wymiarów wspierała Dziuple w 90 %, cały czas parametry rosną. Energie same w
niej żyją, jakby prosty energetyczny program obdarzony świadomością.
Najważniejszym kodem, jak np. uruchomi się Zdrój Życia w sobie to działa,
czyli to wewnątrz nas, to co mamy w sobie, tylko muszą być wszystkie cząstki
zebrane.
Wejdziemy w modlitwę techniczną, jak wejdą w nas wibracje to one potrafią
poruszać tymi cząstkami, które i tak wibrują. Pokazali, że kryształ mamy w sobie
(modlitwa – odbudowa ).
Modlitwa techniczna 3
Pozwalamy, by ta energia wszystko tutaj przeniknęła. Te energie nie są białe,
nie drga tak jak chcemy, blokuje różne procesy. To, co tutaj się dzieje, to
utrzymywanie chorób, niskich stanów w nas.
Powoli jaśniejemy, wypełniają nas jasne energie, wszystko wraca do normy.
Wchodzimy w aktywną modlitwę. Tamto to była szara strefa, która w nas wchodzi
gdy wchodzimy w niskie wibracje. Chodzi o to, by można było uruchomić coś, kodem
czy czymś innym, co by pozwoliło na to, by to, co nas przenika, ta niska wibracja w
ogóle nie mogła w nas wchodzić. Skoro nam to światło pokazali (w modlitwie) to
znaczy, że to jest dostęp do niego, że te wibracje możemy wkomponowywać. To jest
tylko zasugerowanie ścieżki, którą może będziemy dążyć.
Każdy sam kontynuuje modlitwę.
Zbyszek wprowadził tę energie w przestrzeń, ona nas wypełniła i dzięki temu
strumień życia nie tylko nas zobaczył i zaczął przenikać, ale do każdego się powlewał
jakby w nas dziura była, zaczął nas wypełniać. Poddać się temu.
To, co teraz uruchamiają, to Życie, to tyczy się nie tylko ciała fizycznego, ale nas,
naszej postawy, naszych celów tu a jednocześnie celów naszego ducha czyli całości.
Nas ożywiają, to jest odtwarzanie. Procesy uruchomione.
- Koniec –
Trzon Duchowy (skoczył) podniósł się, zamyka się. Pokazali Ojca, Pra-Ojca,
czyli na tym poziomie zaczyna się dziać, było 60-70 %, a jest 90-100 %.
Jak będzie 30 % aktywności Cząstek Boskich można uruchomić proces
odmładzania.
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Na początku my musimy na sobie się skupić i dopiero jak się tym nasycimy, to
potem widzimy już tylko ludzi.
Czarna Wieża – najważniejsze to odczuć, co to znaczy zintegrowanie się.
Dopóki stan nie będzie zapisany nie będziesz czuć czy jesteś pełny czy nie. Wtedy,
kiedy człowiek nie jest pełny uzna, że jest wszystko OK., bo nie zna innego stanu.
Jak proces zajdzie, to się odczuje i będzie wiedzieć. Trzeba tam zaliczyć
doświadczenie. Niech własny duch lub przewodnik prowadzi.
Duchowe działania znacznie wzrosły, uzdrawianie dwukrotnie (średnio). Można
intensywniej działać na rzecz innych.
Jest wielkie przyspieszenie i nawet ostatni do 2 miesięcy będą mogli działać.
Dopóki pracujemy dają wsparcie, gorzej gdy się nie pracuje i zaczyna się
cofać, po jakimś czasie odcinają wsparcie.
Trzeba umieć ludziom odczytać, nie można wprowadzać w błąd, bo zniszczy
się całą pracę.

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

213

Wahadełkowanie Gliwice 14.08.2012 rok :
Przez pracę nad sobą uruchamiamy w sobie takie rzeczy, które pozwolą nam
dotrzeć do naszych bliskich (gdy nas nie rozumieją). To wszystko do czego dążymy
robimy dla ludzi, dla naszych zagubionych dzieci.
Negatywny wpływ innych na nas – co to za siły, które zeszły, by mogły mieć
na nas negatywny wpływ? Jakie są twoje związki z Bogiem, że jeszcze może ktoś
mieć na Ciebie negatywny wpływ ? (do przemyślenia).
Przypomnieć sobie, kto za Tobą stoi !!!
Oczyścić tych, których się jeszcze obawiamy.
Egzema na ręce – użyta niepoprawna technika (wraca), niewielka pewność
działania. W scenie pokazano co likwiduje egzemy skórne:
widzimy dół z wapnem palonym, mentalnie osobę tam wrzucić, całą zanurzyć, niech
oddycha przez rurkę, wynurza się zdrowa. Można osiągnąć pełnię zdrowia. Umysł
zaakceptował to co widział.
Pogorszenie (lekkie) zdrowia – uderzenie przez kogoś w ciało fizyczne.
Obca dusza – miała doświadczenie na innej Planecie, w innych systemach,
nie zawsze złapiemy z nią kontakt, dobry.
Nie możemy pomagać innym tak jesteśmy rozemocjonowani.
Jak się ma problemy, nie odczytuje się (siebie i innych).
Grzybica na paznokciach – polać trochę kwasem siarkowym (mentalnie – nie
fizycznie!!), jak zacznie piec, zmyć. Takie bakterie są trudne do wytępienia, nie
ważne gdzie są ( np. :w jelitach też ) i trzeba je zabić. Pokazują, żeby z tymi
bakteriami nie walczyć tylko je wyprowadzić. One wywędrują, biorą węzełki.
100 % możliwość uzdrowienia. Osoba zainfekowana – ( szpital i inne rzeczy ) - wziąć
ją na chmurkę, wszystko to co ciężkie (brud) opadnie na ziemię jak brudny deszcz,
ona będzie lekka, uwolniona.
Skutek działania swoim Imieniem zależy od poziomu. Działanie imieniem może
być z poziomu ducha lub Ducha Całości. Jeśli uruchomi się poziomu Ducha Całości
działanie będzie silne.
Najpierw badamy ciemność i światło w nas, a potem ile % leci światła do
innych (najpierw nasze wybory). Nie żyć iluzją tego, że jak w nas jest światło to już
jesteśmy cudowni, bo może być światło tylko dla nas i tego kto z nami jest. Ale taki
jest początek, jak prześwietlisz bliskich to powoli idzie do innych, bezinteresownie.
PTP działa kiedy nie radzimy sobie z pewnymi sytuacjami, kiedy dają znać o
sobie nasze słabości, czyli to najgorsze w nas odzywa się w najgorszych sytuacjach.
Podnoszenie promieniowania światłem do innych -odczuć stan: np.
jesteś piękna, idziesz ulicą, wszyscy cię podziwiają, ty jesteś pełna radości, kochasz
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wszystkich i promieniujesz na wszystkich miłością, radością (rośnie IQ, zaradność
życiowa). Ta postawa zapewnia osiąganie wszystkiego co się chce (pokochasz
innych, wybaczysz im dla siebie).
Trzeba nadrobić to, co złego (kiedyś) zrobiliśmy innym.
Człowiek, jak się uśmiecha jest duchowy, jest cudem, podnosi innych, zło - niszczy,
zabija uśmiech.
Myślenie – mamy średnio 200 myśli na sekundę, przy 400/sek. jest po
człowieku, bo to silne przyzwyczajenie, jak obłęd. Jezus miał 10-20 myśli /sek., tylko
obserwował i rosła potęga. Dlatego medytacja jest błogosławieństwem, bo wycisza
umysł. Medytacja nie prowadzi do oświecenia, to dopiero pierwszy etap, później
włącza się modlitwa, autentyczna, jak u Buddy. Budda był w modlitwie (sprawdzać to
u siebie, by nie być niewolnikiem własnych myśli, umysłu). My mamy myślenie
poziomowe np. myślę o czołgu, a to się wiąże ze zbrodnią, wojną itd., w tle włącza
się wiele myśli. Jak myślisz o przyszłości tych myśli jest dużo mniej, w tym bardzo
mało niekorzystnych, echo pewne działa, ale w tle. Ogniskuję uwagę na marzeniach,
nie uruchamiam całego tła. Jedna myśl ciągnie za sobą wiele – przeszłość i
teraźniejszość (szczególnie w złych doświadczeniach).
Najgorsze są przyzwyczajenia, bo jak nawet obiekt myśli umrze to przerzuci
się na co innego Wtedy panowanie nad przestrzenią jest małe. Nie można tego
odciąć, bo jak odciąć od siebie samego, trzeba to przerobić w modlitwie wchodząc w
odpowiednie sceny.
We wzajemnych odczytach nie może być zakłamania, to fałszywość. Musimy
być szczerzy.
Zabawa powoduje, że znika myślenie (spada do 50 myśli na sek.) od razu jest
inne pojmowanie. To co w scenach pozapisują ( i wspólności ) to stanie się to naturą
(ale trzeba raz, drugi zapisać), człowiek się wzmacnia.
Jak my zaczynamy uczestniczyć w czymś, co nie jest nasze, osobiste tylko
podpinamy się pod ścieżki losu, żyjemy Misją czy Snem Ojca, to podpinamy się pod
ideę i wtedy, jak chcemy, jesteśmy na siłę budzeni, nasze parametry są dużo wyższe
niż to, na co zasługujemy, co sobie wypracowaliśmy. Ludzie uznają, że panują, mają
taki poziom, to nie muszą pokochać, wybaczyć, choć im wychodzi, że tych stanów nie
mają i jak nie pracują nad sobą, dochodzi do momentu, kiedy Idea wycofuje
obudzenie. A mówiło się o tym, dostajesz kredyt i spłacasz go sobie (niektórzy
jednak tego nie przyjęli, nie dotarło do nich). I gdy przychodzi do trudności
życiowych wychodzi szydło z worka - czyli stare, ugruntowane, prawdziwe „ja”. Nie
było pracy, odeszło. Trzeba być uczciwym wobec siebie i musi być czysta intencja.
Na zabawy trzeba chodzić by utrzymać radość, modlić się by utrzymać stan.
Jak u siebie odczytamy, że jesteśmy budzeni przez ideę, to się mamy
cieszyć, bo wzięli nas we wsparcie , pomagają.
Niedługo utworzą kanał - choć ludzie nie zasługują na to ze względu na
przepracowanie - dodatkowo do naszych działań. To będzie wkrótce, ale już widać,
ileś osób odpadnie, ale reszta dzięki temu uruchomi machinę i ci co odpadli zaczną
nad sobą pracować.
Pokorę musi przepracować każdy, potem to się staje naturalne. Ja mogę być w
jednej rzeczy lepszy/a, ale ktoś inny w czym innym jest lepszy ode mnie. Każdy ma
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swój czas i miejsce, jak się ma rozwijać w buszu. Mamy się wspierać. Jak są szczere,
czyste intencje to się osiągnie, prędzej czy później (to, do czego dążymy).
Idea się wyraziła przedwczoraj (12.08.2012) 70 % planety weszło w
obszar Edenu, zaczęła energia schodzić i zamknie się to prawdopodobnie na
następnych warsztatach. Wtedy jest to nieodwołalne. Dinozaury zła wymrą, będą się
rodzić tylko i wyłącznie lepsi. To się zaczęło, dlatego przyszedł Strumień Życia,
dlatego życie mamy w Dziuplach i inne rzeczy. To się uruchomiło, nie do końca, ale
to kwestia czasu. I tak będzie dobrze, tylko (pytanie) czy my będziemy w tym
uczestniczyć.
Dobry wykorzysta wszystko do tego, by wzmocnić dobro, zły by
oprogramować w sobie i w oczach innych zło. Zależy to od tego, jakim się w środku
jest i jakim się chce być.
Widzenie, jak się ma otwarte i się widzi jak jest po drugiej stronie, pomaga,
dlatego wycofuje się widzenie i ludzie uznają, że to tutaj jest prawdą, wykładnia
prawdy. Musimy wiedzieć i widzenia uczyć innych.
Wypadanie włosów – trudne, Zbyszek działa.
Jeśli nie można wejść w wysoki poziom duchowy – przywołać Jezusa. Brak
aktywnego pasma Przewodnika, Jezus pomaga wejść na te poziomy.
Dziecko z rozszczep kręgosłupa, podpowiadają technikę: po wejściu w
modlitwę, Moc już jest, ugnieść ten kręgosłup, by był razem, to pierwsze działanie,
jak to zobaczy się, że jest, obudzić w tym życie, bo to, co się ugniecie jest martwe
i jak obudzi się w tym życie z całym ciałem, odczuć magię tego życia, raj
energetyczny, odczuć jak szczęśliwy chłopczyk otwiera oczy, a życie w kręgosłupie
pulsuje, życie zostało. Już nic nie trzeba robić tylko pamiętać, życie zostało.
Ciemności w ogóle nie powinno w nas być, ale jest kiedy wchodzimy w relacje
i tu sobie nie radzimy.
Strumień Życia też jest pewna formą energetyczną, nie ma żadnego
znaczenia czy się z dobrem czy ze złem obchodzisz. Im jest aktywniejszy, to żyje się
kreacją, pasją, wojnami albo tym, żeby było dobrze, to automatycznie ten strumień
życia w człowieku jest pełniejszy.
Sprawdzać ile życia jest w danym organie, stanie itd.
Modelowanie ( np. kręgosłupa ) robi się praenergią, ustawia się i koniec.
Cały czas aktywizują w nas strumień życia (od modlitwy w Rusinowicach).
Postawa to coś, czym promieniujemy.
Jak czegoś nie umiemy, coś nam nie wychodzi, prosić Górę o pomoc, pomogą,
podpowiedzą sceną.
Bóle w nogach (tu pozostały, inne ustąpiły) - nie może pożegnać się z
chorobą, bo choroba w nim żyje. Technika – wchodzisz w stan, bierzesz sekator i
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odcinasz te kawałki nóg, patrzysz, wyrastają nowe, świeże (chore kawałki nóg
odcina), to z poziomu umysłu zabezpieczenie się przed powrotem choroby.
Jest ciśnienie, rosną w nas parametry.
Dzięki stanom odnajduje się ścieżkę życia (by nie błądzić).

Modlitwa
Jest duże ciśnienie, wszystko gęstnieje. Zawsze widzieliśmy jak te pasma w
nas wchodzą, a dziś jest ciśnienie, nawet w mózgu, nazwali to energiami zbawienia.
Oznacza to, że wyzwalają nas od czegoś. Głos – ale musicie nas wpuścić we
wszystko co do was należy ! Ostatnio też było coś takiego „albo cię zniszczymy albo
nic ci się nie stanie” czyli trzeba wszystko to czym jesteśmy łącznie z celami, ze
wszystkim oddać, pozwolić na zniszczenie, na zaufanie, że to co zbudują będzie
cudowne, piękne.
Przesuwają się po nas pasma, Tak, jak byśmy byli niewidoczni i dzięki tym
pasmom jesteśmy wyławiani, tak jakbyśmy w życiu zaczęli być postrzegani przez
tamte siły. Ponieważ doskonałość nie jest taka, by się w pełni w niej wyrazić i być
poprzez działanie widocznymi, to działanie zaczęło uruchamiać, to zaczyna być
widoczne.
Jak wiemy tu nie istnieje przeszłość, przyszłość i teraźniejszość jako coś
oddzielnego, można w przeszłości wejść w przyszłość, choć jesteśmy w
teraźniejszości, zrobić coś w przeszłości, działanie jest bowiem wszędzie zawarte.
Kiedy ono się pojawiło, wymusi na nas ruch do tego, by zaszło ono, bo ono
jest nami, obiektem i samym ruchem wszystkich pasm łącznie z energetycznymi i
fizycznymi. Zaczyna nas tworzyć działanie, czyli teraz zaczyna nas tworzyć to co się
stanie w przyszłości. Pokazują (by zrozumieć sens), działanie wymusiło narodzenie
się Jezusa, Jego jeszcze nie było w tej Jego poprawnej obecności, ale działanie
wymusiło Jego powstanie. To samo teraz dzieje się z nami, to co w Idei miało się
wyrazić, wyraziło się już w działaniu i działanie nas powołuje do tego, co już w
przyszłości zrobiliśmy. Czyli można będzie poprawnie sprawdzić, ile cudów już w
przyszłości zrobiliśmy i to się teraz dla nas stanie prawdą (tych z przeszłości).
Pokazują, jak się będzie uzdrawiać, to jak dotkniesz to takie ciśnienie się w
nas tworzy, choć my tego nie widzimy, jak się tylko człowieka to tak, jakbyśmy byli
bomba energetyczną, a tam była pusta piłka, dotykasz i od razu napompowane.
Tak silne będzie działanie i krótkie.
Wchodzi się w jakiś obszar, zachodzi coś, co jest poza energetycznym
odczuciem, poza informacją, nieznane stany i dlatego tak ciężko się człowiek czuje,
bo one są silne. Nie doświadczaliśmy tych stanów nigdy i dlatego odczuwamy to
trochę niekorzystnie.
Pokazują, jakby człowiek rozpuszczał się, znikał, jakby stawał się dymem,
przemieniał się w dym, a dym krąży jak żywe stworzenie i wnika. To jest tak, jak
byśmy w tym dymie odkrywali nasze zwierzę, naszą niewidzialną trzecią rękę.
Pierwszy raz zaczyna się czuć trzecią rękę, czuć tę moc.
Pierwszy raz chciałem ją użyć ( Zbyszek ) do wniknięcia w człowieka, to ręka
poszła, ale moc jeszcze nie, musze się tego nauczyć. To jest tak, jakby to już było,
tylko nie jest ze mną jeszcze ściśle zintegrowane. Chcielibyśmy, żeby to poszło, ale
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wolno to robić, myślą prowadzić, żeby do kogoś zaczęło wnikać, to wnika, ale
częściowo. Czyli to się budzi, ale nie umiemy się tym posługiwać.
Wychodzi, że to jest pomieszanie mocy twórczej z praenergią. Jak jest to, to
jest naprawdę nieźle.
Jest na skali wybuch, puls życia i śmierci, wybuch, to jest to, co pokazali. Przy
dotknięciu jest takie ciśnienie, że od razu wszystko tam zrobi (choć my nie wiemy).
Gdy przystępujemy do działania, dotykamy i już jest. Działanie nas powołało,
czyli tam to już jest zrobione.
Sprawdzić sobie, Jezus posługiwał się tym w 40 %, kiedy odchodził miał 70%.
Powzrastało w nas, od tego jest zależna materializacja w 100 %.
To, co teraz zaszło będzie trwało 7-11 godzin
-Koniec modlitwyCzłowiek, który nie panuje nad myśleniem nie może korzystać z tego. Musi być
totalne panowanie nad myśleniem.
Może przynajmniej w działaniu, wtedy kiedy jesteśmy cudowni, uruchomi się
ten cudowny poziom. Jezus cały czas był cudowny, jaźń miał włączoną.
Wzrosło wyrażenie się w Idei.
Nie ważne: obudzenie czy nie, ważne że do tego poziomu, nawet gdyby było
obudzenie, można samemu dojść.
Tu najważniejsza jest radość.
Teraz przy ładowaniu wahadełka (nowego) Życie weszło w wahadełko. Dziupla
już uzdrowiała w 10-15 % to teraz skoczyła do 80 %. W wahadełkach też można
uruchomić jednolity mechanizm, ale dopiero po zakończeniu przemiany. Pójdzie to do
wszystkich, którzy od Nich otrzymali wahadła (na warsztatach). Jak ktoś jest w
kanale energii przeciwnej nie dostanie tego światła, bo każda cząstka duchowa
należy nie do ich świata.
Jak ktoś jest w kanale energii przeciwnej wahadła nie będzie, bo i tak go nie
ma, nie będzie robione. Natomiast u reszty całkowicie pójdzie.
W Dziuplach zaszły przemiany automatycznie. Człowiek wchodzi w EJ one
same się aktywują, nawet jak był w kanale EP.
Dodatkowe pasma tylko w fizycznym wahadle ( czasem je dodają ).
To, co zachodzi jest bardzo silne.
Uczą, nie zastanawiaj się nad tym jak to działa, tylko uwierz, że to
działa. Narzędzie dostałeś od Boga i korzystaj.
Wyższy poziom wiary, zaufania wynika z praktyki. Niech moc działa.
Na początku nie było mocy i trzeba było cząstkami energetycznymi wymuszać obraz,
fantomowo, walczyliśmy o uwierzenie.
W kobiecie jest więcej mężczyzny niż w mężczyźnie, tylko jest słabsza
fizycznie, są odważniejsze, wbrew pozorom, itp.
Odważna jest kobieta, która z trójka dzieci zostaje, a mąż idzie na wojnę.
Wigilia będzie w Rusinowicach i to ma być działanie.
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Warsztaty Rusinowice 8 – 9 września 2012
To, na co my mamy zwracać uwagę, to nie na techniki pomocnicze, które są
potrzebne ludziom, tylko na budowę siebie i utrzymywanie światła. ORIN, który
nosimy, działa zaledwie w 3%, ale jak sobie przypomnisz, że on świeci działa w
100% od 3 do 4 minut. Czemu o tym zapominamy? Ciągle nie mamy świadomości,
że my a Bóg to jedno, tylko, że na razie dojścia do Boga nie ma. Wykonujemy pewną
pracę, rozumiemy wiele rzeczy tak, że poziom tej wiedzy, odnalezienia się w tym jest
dość wysoki, a i tak dramatycznie to wygląda.
Wprowadzenie do przekazu:
Jedna rzecz dotyczy śmiertelności Duszy Ludzkiej. Przestańcie wierzyć w to, że po
śmierci nie pójdziecie na zatracenie. Dusza, jak nie osiągnie pewnego poziomu, jest
odcinana od Ducha, a i tak ginie, ciało fizyczne ginie.
Sprawdzić:
w ilu % nasze ciało wierzy, że jest nieśmiertelne
Ludzie popełniają podstawowy błąd, nie pracują nad sobą i kiedyś to będzie
koniec. My jesteśmy Duszą i przejęliśmy nad ciałem kontrolę. Jak je uwalniamy, ono
zaczyna być samodzielne i w zależności od poziomu świadomości ciała, czyli pracy
duszy nad sobą, ono wierzy w swoją nieśmiertelność (średnio w 80%).
Kolejnym wadliwym elementem jest ludzka Dusza.
Sprawdzić:
- w ilu % My wierzymy w naszą nieśmiertelność (bo My jesteśmy Duszą)
- jaka jest szansa, że wejdziemy w nieśmiertelność
Dusza tak jak i Ciało wierzy w bzdury, może być nieśmiertelna tylko wtedy, jak
swoją pracą tak podniesie swoje wibracje, że zjednoczy się z Duchem. Duch jest w
przenośni nieśmiertelny i to tylko w tej Rzeczywistości, jest nietykalny, ale rozbić go
można, jeśli przyjmie jakieś nowe warunki.
Dopiero jak wejdą cząsteczki Boskie w nas, łączymy się z Synami Bożymi, a
my nie jesteśmy Synami Bożymi. Była już mowa o potrzebie wzmocnienia Duszy, bo
ginie - jak nie będzie zasilać się energetycznie itd. Zdać sobie sprawę z tego, że jak
się pewnych rzeczy nie przerobi, to pójdzie się na zatracenie, niekoniecznie do piekła,
ale okres używania Duszy, jak i ciała kończy się. Różne są wcielenia, jedne bardziej
inne mniej eksploatujące.
Sprawdzić:
- w ilu % mamy wyeksploatowana Duszę
Im kto ma więcej wcieleń tym Dusza jest bardziej wyeksploatowana.
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Nie jest powiedziane, że Duch będzie miał zawsze Duszę pod sobą. Jeśli
zaczynamy cos pojmować duchowego to znaczy, że wcielenia są poza nami. Może się
tu znaleźć taka osoba, u której to życie będzie decydujące. Góry nie obchodzi jaki
będziesz doskonały, nie przekroczysz „Drzwi”, będzie po tobie. Tylko, że po śmierci
ciała (mówi się – ciało żyje lata, Dusza żyje wieki, Duch jest nieśmiertelny, ale tylko
w tej Rzeczywistości, w pułapce tego świata i tu też można nim manipulować),
można spaść niżej  i na to uważać.
Jak się nie nadrobi punktów, będzie gorzej niż było. Dusza się kończy.
Własnymi czynami, myślami i słowami budujemy pomost do Ducha. Na dodatek
trzeba podnieść swój poziom świadomości na poziom Ducha, Ojca i Praojca, żeby
była szansa wyjścia z tego bagna, na złączenie się z Synem Bożym.
DUSZA to jest robot. My będziemy po śmierci doskonałym robotem,
samoświadomym, tyle tylko, że jak robot doskonale nad sobą pracuje, to pozwala na
to, żeby Syn Boży, czyli Człowiek – to wasze dziecko – z tym się łączyło. Jak jest
odcięte, człowiek czy Syn Boży nie ma dojścia do Duszy - do tego robota – i wtedy
On żyje swoimi prawami, Dusza się powoli odcina, jest samoświadoma.
To co robimy teraz rzutuje na to co jest po śmierci. Ludzie dawno mieli
pokochać bliskich, ciągle jest nienawiść, dawno mieli słuchać Góry - bo to Ojciec i
PraOjciec – to nie jest jeszcze Bóg, by się poprawić, wyjść z tego bagna (a tu grzech,
błąd – i po co?).
Za parę lat pseudo radości tu zapłaci się, być może, już ostatnim życiem i
degradacja po śmierci. Kolejna rzecz, to musimy panować nad ciałem
egzystencjalnym – też żałośnie to wygląda.
Tworzenie ścieżek losu, jeśli mamy moc – sprawdza się to na skali ciśnienia
(do 200%). Ludzie nie utrzymują celu, po jakimś czasie wkłada się zwątpienie,
degradacja, spadek na wszystkich skalach.
Jak się obudzisz, musisz zacząć wszystko od nowa. Góra w przekazie poda jak
to wygląda.
Sprawdzić to następująco:
- otwarcie ścieżki losu ….% (jak jest otwarta na 100% to na
pewno można to osiągnąć)
- aktywność na tej ścieżce …% (aktywność oznacza Moc, która
mamy, do jakiej granicy może to prowadzić, jeśli
jest niższa niż 100% to mała szansa na osiągnięcie
100% tego co chcemy)
- ruch energii w tej ścieżce losu….% (najczęściej wynosi 0 – 10%
 to jak ten cel mamy osiągnąć!?)
Tu potrzebna jest przebudowa DNA, tworzenie Trzonu Duchowego, bo nie
dość, że mamy zapanować nad całością, to My z tego poziomu musimy dotrzeć do
Góry. Ktoś Syna Bożego od nas odciął – SYSTEM – żeby Nas złapać w pułapkę. To
jest walka o Dusze.
Na co ciągle zwracamy uwagę, to będziemy mieć po śmierci. Jak nienawiścią,
niechęcią się żyje, tak będzie i po śmierci. To jest odcinanie nas od Synów Bożych.
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Jak się Trzon Duchowy zjednoczy i obudzimy się w Ojcu i Praojcu, wtedy już można
„Drzwi” otworzyć, technika jest podana. Wtedy dopiero mamy szansę, że pojawi się
prawdziwa nieśmiertelność przez złączenie Robota z Synem Bożym  bo to staje się
jednym. Póki się to nie stanie, w każdej chwili możemy być wykasowani. Jest
używalność Duszy, Ciała i pseudo zniszczalność Ducha – tylko w tej Rzeczywistości która i tak się kończy.
Ścieżki Losu tworzymy mocą energetyczną i nićmi. Jak jest ich mało, to jest
źle.
Jesteśmy cały czas w morzy energetycznym. Raz jesteśmy w lepszej
energetycznej kondycji, a raz w gorszej.
My często sprawdzamy innych ludzi w danej chwili. Trzeba sprawdzać, co
wpływa na ten obraz energetyczny. Który może być nieprawdziwy.
Góra mówi:
„uważaj kogo zapraszasz do swojego domu, jakich gości przyjmujesz”,
przecież z tymi ludne łączymy.
Od dziecka uwalają nas ludzie, wypełniamy się tymi ludźmi i oni mogą nas
podnieść do góry jak również obniżyć wartości. Dzięki ludziom z którymi jesteśmy,
możemy na skali być na dole, albo w górnych parametrach w stosunku do tego kim
naprane jesteśmy.
Tu właśnie jest błąd: ludzie sprawdzają i mówią co mają przerobione, a
„szczekają” na drugiego człowieka, miast Go kochać  bo to jest przerobione. W
danej chwili cos utrzymuje, ale gdy patrzymy na prawdziwość, to jest źle.
Ci ludzie, z którymi się stykamy, wypełniają nas. Może to być poważna
pułapką. Góra mówi, że mamy być samoBogami, Bogami w swojej przestrzeni. Bóg
nie przyjmuje do swojej przestrzeni, z nikim się nie łączy, on tylko promieniuje
wszystkim, ale od nikogo nic nie bierze, bo to jest hamowanie jego rozwoju.
Przykład:
- jest 2 ludzi, są przyjaciółmi, mają wspólne ciało przestrzenne – 3%, energetyczne
20%, duchowe: 40%, a to oznacza, że ich energetyka jest tak wymieszana, że
można odczytać jako podobne parametry, Ale przychodzi taka chwila, kiedy ludzie w
gniewie, złości, zrywają więzy, zrywają nici. I jeden z tych dwóch zerwał wszystkie
nici, które go łączyły z drugim, wszystkie parametry wróciły mu na dół, bo to czym
się utrzymywał, czym się karmił, to było pole drugiego człowieka o wysokich
parametrach. Wtedy wrócił do dawnych przyzwyczajeń, złość, niechęć do ludzi, Moc
odeszła. Miał szansę, z której przez lata nie skorzystał, wszystko się posypało, całość
ścieżki życiowej.
To samo jest z nami jak wypełniamy się niewłaściwymi ludźmi. Trzeba się
nauczyć, by to „zawieszenie się” na kimś wzmacniało serce i to z nas promieniowało,
bo będą nas oni ściągać w dół. Ten człowiek dopiero za parę lat będzie miał szansę,
by znów zaczął wzrastać. Błąd popełnił, bo w chwili krytycznej, wyszła prawda o nim
 to była próba. To może również być z nami. Ludzie nie mają świadomości tego,
jak ważne są sceny na przepracowanie wszystkiego, bo można spaść w chwili
kryzysowej do siebie przepracowanego – a co będzie po śmierci?
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Teraz jest szansa na to, by coś wreszcie zrozumieć, bo to jest okres przemian,
więc nie zaprzepaszczać tego  To jest test z życia.
Przychodzimy tu uczyć się radości, szczęścia i wolności – czegoś, co i tak w
Duchu, w Synu Bożym jest, ale my jesteśmy tego pozbawieni, a przez pracę nad tym
możemy tam do góry dojść.
To Planeta Czyśćcowa, nie będzie oszustw, że ktoś jest lepszy niż jest. Dopóki
nie ma 100% ZJEDNOCZENIA W Trzonie Duchowym nie wyjdziemy stąd i zawsze
może być coraz gorzej, a jak się kończy termin używania Duszy, to zastanowić się
nad własnymi słowami, czynami  bo to nie są żarty. Trzeba sobie ustawić życie tak,
by się fajnie układało:
Sprawdzić:
- w ilu % jesteśmy dla ludzi
- w ilu % jesteśmy dla świata
- w ilu % jesteśmy dla Boga
oraz odwrotnie
- w ilu % ludzie są dla nas …. Itd.
Jezus służył Bogu, wiedział, że „komisja” patrzy i trzeba się starać  kto z nas
o tym pamięta ?? Góra cały czas na nas patrzy (pamiętać o tym !!!). Nie wciskać
sobie nawzajem kitu o naszej cudowności.

- PRZEKAZ –
„Zrywanie (ścieżek, nici, programów bazowych i początkowych) więzi
łączących Was z całością, jest ważnym krokiem w życiu człowieka i potrafi mieć
nieprzewidywalne konsekwencje (zrywanie może być pozytywne i negatywne,
negatywne jest wtedy, kiedy zrywamy z siłami nas wspierającymi, pozytywne, kiedy
raz na zawsze odcinamy się od czegoś, kogoś, kto nas obciąża). To, co do tej pory
się kształtowało, lub było utrzymywane, potrafi zniknąć w okamgnieniu i przepaść raz
na zawsze. Ma to swoje dobre i złe strony, pozwala bowiem odciąć się od
niewłaściwych dróg, od mrocznej przeszłości jak i od niechcianych, a często i od
wykorzystujących Was innych ludzi. Umiejętność zrywania takich kajdan np. z
mroczna przeszłością, może uratować nawet przed zatraceniem Duszy, nie mówiąc
już o poniechaniu złych wyborów. W ten sposób Człowiek wyrywa się z macek
egzystencjalnej iluzji i może na spokojnie rozpocząć walkę o swoje nowe życie. Akt
zerwanie umowy z przeszłością, nazwie darem, umową z nowym, objawieniem, a
nawet oświeceniem, gdy raz na zawsze zrywa więzi łączące go z mrokiem własnej
Duszy. Wówczas wyzwoleni od ograniczeń, od ugruntowanych przyzwyczajeń,
programów i aktywnych a niepożądanych związków z ludźmi otwiera człowieka na
nowe możliwości, na naukę siebie, na zmianę rzeczywistości, a nawet umożliwia
człowiekowi tworzenie związków z Bogiem, które spalają wszystkie nieprawe wybory
fizyczne, energetyczne i duchowe. Tu stanie się fizycznym katem dla całości,
niewłaściwe rządzenie całością, czy promowanie zła w całości powoli i sukcesywnie
odcina Istotę Ludzką od wsparcia duchowego rodzica, wydając ją na pastwę sił, dla
których jest zabawką, niewolnikiem, bądź pożywieniem, bo choć trudno w to
uwierzyć, zwłaszcza, że promujemy mit o nieśmiertelności ludzkiej duszy i ludzkiego
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ducha, to nie tylko mogą owe części zostać zniszczone (jak ludzkie ciało), ale co
gorsze - mogą być przejęte i zbrodniczo wykorzystane przez moce którymi rządzi zło,
główny program eliminujący w całości znieprawienie. Każda Ludzka Istota ma trzy
zawory (Trzy Bramy) ukryte w DNA, którymi eliminator, czyli program czyszczący i
eliminujący przenika w pasma fizyczne, energetyczne i duchowe, pozwalając tak
spajać Istotę Ludzką z Bogiem jak i siłami eliminującymi go z życia w
PozaRzeczywistości, gdy staje się On nieprawą niszczącą innych wartością (jak ktoś
się znieprawia, to ten eliminator odcina Duszę, odcina Ducha od Syna Bożego). Cała
Rzeczywistość jest niczym innym jak kołyską, areną, na której wzrastają bądź
czyszczą się stworzone w Bogu Istoty, to obszar gry, w której uczestniczy nieaktywna
Istota Ludzka, która pozwala jej interaktywną nauką pojąć wartość siebie i prawa
rządzące w PozaRzeczywistości. Gdy grająca w życie Istota Ludzka upada w Prawie,
w którym została zrodzona, powoli ginie jej ciało, potem Dusza, a na końcu Duch
pochłonięty przez MROK (program eliminujący). Wszystkie trzy części Istoty Ludzkiej
z powodu jej błędnych wyborów, zostają użyte jako materiał ćwiczebny dla tych,
którzy mają jeszcze szansę na wyswobodzenie się z rak ciemności, bądź, gdy tli się
dla nich jeszcze nadzieja, trafiają do światów czyśćcowych, gdzie egzystują obok
siebie, mając jeszcze nikła nadzieję na wyzwolenie się od zakorzenionego w sobie
zła.
Nie sądźcie jednak, że jest to okrutna forma eliminowania zła w Ludzkiej
Istocie, bo kłóciłoby się to z Ładem Bożym i Bożą Sprawiedliwością. Nie zapominajcie
jednak, że tak jak w Waszym Świecie TEMIDA nie promuje mordowania braci, tak i
Bóg nie pozwoli na to, by takie czyny bezkarnie uchodziły tym, którzy zechcą burzyć
mury świętej PozaRzeczywistości. Dlatego program wzrastania i czyszczenia, jaki
obejmuje Istotę Ludzką (Duch, Dusza, Ciało) tylko po części chroni jej rozliczne
klony, które doświadczają życia w programie wzrastania i czyszczenia w Waszej
Rzeczywistości. Czysta Istota Ludzka zwana Synem Bożym, znajduje się wraz ze
swoim odciśniętym w Sercu Ojcu, w Złotym Wzorcu w Poza Rzeczywistości (żyjemy w
śnie, to wszystko jest dla Syna Bożego iluzją, której doświadcza tak samo brutalnie,
śmierć Tu oznacza zakończenie LEVELU – Poziomu). Jej nic nie grozi, bo prędzej czy
później zaczyna rozumieć swoje błędy i je naprawiać, choćby zajęło jej to
nieskończona ilość lat w waszej Rzeczywistości, pochłonęło miliony ciał, dziesiątki
tysięcy Dusz i setki Istot Ludzkich (mowa o Duchu, czyli Istocie Ludzkiej w tej
Rzeczywistości). Dla Syna Bożego, którego jesteście fragmentaryczna kopią, nic nie
znaczycie (Bóg widzi tylko tego, kto z „jaja” wychodzi i tam zagląda w
PozaRzeczywistość). Jesteście niczym więcej jak samoświadomą cząstką pewnej
ograniczonej przestrzeni, która może doświadczać siebie będąc jednocześnie wiernym
odwzorowaniem samej siebie w złotym wzorcu Syna Bożego. Jest idealna jego kopią,
robotem, który idzie na zatracenie, gdy odcina się od Boga, a zarazem czymś więcej,
bo Boskim Programem naprawczym, który wraca do siebie poprzez złączenie się z
matryca stworzenia w Synu Bożym, odnajdując w sobie nieistniejące początki (masz
jakiś czas, Dusza pójdzie na zatracenia jak się znieprawia, jest odcięta od
wszystkiego, nie wzrasta, natomiast jak pracuje nad sobą i zdąży zjednoczyć się z
Duchem, to Duch będzie się starał złączyć z Synem Bożym i wtedy My po drugiej
stronie wylądujemy, bo to jest cudowna integracja).
Czy w takim porównaniu, będziecie winić Psychologa, który dla potrzeb
pacjenta stworzył pełną interaktywną grę, w której jego podopieczny nie narażając
na swe psychopatyczne ataki bliźnich, jest resocjalizowany, żyjąc życiem
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komputerowego bohatera? Czy Boża litość i łaska obejmuje osobowy program,
któremu głębię i sens życia nadają fale płynące z duchowego mózgu Istoty Wyższej?
czy też są zapowiedzią i wyznacznikiem zmian wyłącznie dla Syna Bożego (jeszcze
wśród nas nie ma Syna Bożego - był nim Jezus).
Jest to oczywiście podpowiedź uproszczona, dopasowana do poziomu waszej
wiedzy - niemniej wizja żywej kopii Syna Bożego jest jak najbardziej poprawna. Gdy
On popełnia błędy i traci swe kolejne postacie, idą one rzeczywiście na przemiał, na
zatracenie. Cierpią, aż do sądnego dnia, by zginąć gdzieś w otchłani wymazania. Ale
czy dla ewoluującego Syna Bożego ma znaczenie cierpienie robota?
MA, bo dba on o każdą cząstkę całości i NIE Ma, gdy wzrastając, korzysta z
tej naukowej pomocy dla wzmocnienia swojej więzi z Bogiem. Program wzrastania i
resocjalizacji – choć są one do siebie podobne – rządzą się nieco innymi prawami,
dlatego podobne do siebie ewolucyjne Istoty są umieszczane na oddzielnych
platformach, by do minimum ograniczyć wpływ bardziej, ugruntowanych w nawykach
Istot na te, które owe nawyki dopiero w sobie ugruntowują.
Dlatego wzrastający i upadający Synowie Boży wiodą swoje życie w
oddzieleniu. Łączenie ich jest symboliczne i zachodzi wtedy, gdy doskonalsza forma
ryzykuje swoją wolnością i schodzi w gęstsze wibracje w celu szybszej ewolucji,
pomagając Synom Bożym szybciej wzrosnąć lub się wyczyścić. A gdy to zachodzi
zgodnie z pierwotnym założeniem budząca się w Duchu Istota Ludzka zaczyna się
trwale integrować z programem nadrzędnym, przez co nic z siebie nie traci i w końcu
wraca do źródła, nie jako klon Syna Bożego, ale jako ON SAM. Dlatego temat
przewodni tego przekazu, czyli zrywanie związków z całością, mówimy o więzach ze
światłem, bądź światłością, powinien zainteresować tych, u których pojawił się
syndrom robota, bo to oznacza, iż ich dusza, a być może i Duch są już odcinane od
Złotego wzorca Syna Bożego. Takie osoby, będąc dokładnie tym czym są, zostaną
zepchnięte po śmierci ciała fizycznego w gęstsze obszary, a przy rozbiciu zapisów
Duszy, strącone w obszar Bożego zapomnienia. Dlatego wiedzący nie powinni litować
się nad losem fizyczno-duszebnej części Syna Bożego, ale nad nim, śląc mu słowo
pocieszenia i iskierkę wsparcia w kolejnej walce o siebie samego (nie patrzcie na
duszo-człowieka tylko patrzcie co Duch wam podpowiada, gdy Duch mówi „utnij ręce
temu człowiekowi” czyli samemu sobie, by dalej nie zabijał, to trzeba to zrobić). W
tym kontekście zrywanie więzi z ludzkim złem jest wielce pomocne dla tych osób,
które chcą raz na zawsze pożegnać się z niewolą, ograniczeniami ze strony innych
ludzi, którzy samemu się staczając w otchłań śmierci pociągają ich i innych. Taki
krok, jest najlepszym rozwiązaniem wówczas, gdy będąc słabymi stworzycie
neutralne, bądź harmonijne tło do walki o samych siebie. I tylko, gdy uda się Wam
dźwignąć z kolan upadku, gdy odnajdziecie światło w sobie, będziecie w stanie
pomóc tym, którzy o to światło proszą, także swoim oprawcom. I nie ma tu
znaczenia, że ratujecie od śmierci program – czyli robota duchowego, znaczenie ma
wasz stosunek do wszystkich cząstek całości jak i pełne zrozumienie tego, co się w
waszym świecie dzieje. W ten sposób ratujecie się nie tylko przed zgubnymi
nawykami krzepnąc w Łasce Bożej, ale i wzrastacie ponad siebie, ponad siebie
dawnych i możecie sięgnąć po aktywne Cząstki Boga, które są niczym innym, tylko
Cząstkami Syna Bożego - Istoty zawsze doskonałej, nawet w sposobie kreowania
swej doskonałości. Pamiętajcie też o jednej rzeczy, gdy bliski staje się wam los mebli
w waszym fizycznym mieszkaniu, zamiłowanie do staroci, dbanie o nie, renowacja ich
jest w rzeczywistości ukrytą w waszym sercu potrzeba naprawiania tego, co naprawić
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jeszcze można. Czy nie kraje się Wam serce, gdy stuletnie auto zostaje zniszczone w
czasie wypadku? Czyż nie odczuwacie wtedy echa tragedii, która z samym autem nie
ma nic wspólnego? To, jest właśnie podpowiedź co do tego, jaki szacunek wyrażacie
do samych siebie, tych samych rangą elementów całości. Ale wspominamy o tym
jeszcze z innego powodu, los odciętej od Istoty Ludzkiej Duszy, bądź Ducha od Syna
Bożego nie jest do pozazdroszczenia. Dobrze, gdy owe cząstki zostają rozbite przez
Istoty, które odcięte od światła - a takie, by istnieć muszą się wzmacniać
energetycznie, bądź duchowo – kuszeniem i mamieniem - przejmują je i rozbiją same
przedłużając swoją agonię, która może trwać nieskończoność. Niszcząc inne
wytracające się cząstki, programy szkoleniowe (czyli Dusze), samymi będąc bardziej
operatywnymi, tworzą naprawdę niebezpieczną ciemność, której najwyższą formą
jest MROK (nie mylić z Mrokiem przebudowy), niemal niezniszczalna,
samoutrzymująca się zawiesina, której ciśnienie energetyczno-duchowe jest tak duże,
że nawet Stwórcy ulegają jego oddziaływaniu. Wówczas MROK, tak jak ciemność dla
ludzi, staje się dla nich nauką (mówimy o Stwórcach), drogą do zwycięstwa nad
własnymi niedoskonałościami. Stwórcy mogą dać odpór MROKOWI, ale słaba Istota
Ludzka na poziomie Duszy i Ducha, nie jest w stanie tego dokonać.
Gdy Owa nie zostaje rozbita, stając się paliwem dla zła, zostaje przejęta i
wykorzystana do ataku na żyjących w nieświadomości ludzi, u których aktywizuje
znieprawienie przez co droga ich błędnych wyborów jednego po drugim. Wtrąca w
objęcia prawdziwej śmierci. Gdy MROK lub ciemność obejmuje władanie nad Planetą
los ludzi zostaje niemal przesądzony. Utrudnienia w podnoszeniu się z upadku, czy
we wzrastaniu sa tak duże, a zrozumienie gry tak trudne, że zagubiony i słaby, bo
mało doskonały człowiek pada łupem manipulacji sił znacznie od niego
przebieglejszych, choć prawdziwie martwych.
Ale gdyby Ów Człowiek trwał w kochaniu i wybaczeniu, nigdy nie uległby
pokusie krzywdzenia kogokolwiek i czegokolwiek bez względu na rodzaj poniesionych
z powodu takiej iluzji strat czy kosztów. Tu ciało, Dusza, a więc i On sam (mówimy
też tu o ścieżkach losu) są niczym wobec wolności Ducha i powrotu do Macierzy. Taki
zawierzający słowom Proroków Człowiek do upadłego będzie walczył o budowanie
właściwych więzi z całością, będzie się otaczał ludźmi Go wspierającymi, mającymi
takie samo pojmowanie, bądź rozumienie, będzie tworzył więzi współtworzące i
utrzymywał ścieżki budujące mosty ze światłością. I nawet, gdy czasem złamie swe
przyrzeczenia i owe pożądanie więzi zerwie, znów podniesie wzrok do góry i zacznie
swoją pracę od nowa. Co owa praca oznacza, co znaczy budowanie pożądanych
ścieżek omawialiśmy już wcześniej, a dziś chcemy wam ważność tego procesu
przedstawić raz jeszcze, dzięki temu unikniecie porażki w życiu fizycznym,
energetycznym i duchowym, unikniecie strącenia w przestrzeń martwego stanu
(poniżej czyśćca), gdzie odcięta od Ducha Dusza ma jeszcze nadzieję, że ktoś się po
nią upomni  obojętnie jaki Duch i z jakiego Prawa, byle obdarował ja światłem
życia wiekuistego, byle nie padła łupem MROKU.
Lecz mało kogo obchodzi korzystanie z zapisów, z doświadczeń
znieprawionego programu, chyba, że jakiś pogmatwany w sobie Duch stracił już
szansę wzrostu i pozbawiony Dusz, które zniszczył lub które podpięły się pod inne
Rzeczywistości przez zaniedbanie troski, opieki i miłości ze strony Siły Wyższej,
odważy się podpiąć pod siebie to, co jest już mocno wadliwe. Szansa na przetrwanie
takiego mariażu nie jest jednak znikoma, bo przesiąknięte strachem samodestrukcji
oba człony Istoty Ludzkiej silniej odczuwają potrzebę pracy nad niszczącymi je
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słabościami. Wiedzą, że to jedyna droga do poprawnego odnalezienia się w Prawie
do przetrwania szkoleniowego programu (Programu dla Bogów, nie dla Nas).
Samoświadome kopie Istoty Ludzkiej (widzimy je w lustrze) musza stać się
doskonałe i na trwałe związać się z Synem Bożym. W swym dążeniu pojmują, że nie
istnieje taryfa ulgowa dla Bogów, że wszystko muszą same osiągnąć i same
wszystkiego doświadczyć i to do tego stopnia, by pełna akceptacja przerosła
niedoskonałość wyborów i falą jedności umieściła Syna Bożego na firmamencie
PozaRzeczywistości. Wtedy w działaniu otwiera oczy doskonała mądrość, której
celem jest rozwój tego, co sama w pozostałości przed sobą stworzyła w tym i
wsparcie dla każdego Syna Bożego we wszystkich etapach jego rozwoju. Wracając do
tematu tworzenia podstawowych więzi z Rzeczywistością, chcemy Wam uzmysłowić
jak ważną rzeczą jest stałość w utrzymywaniu stałych łączy ze wszystkim co pomaga
Wam wytrwać w Prawie - tak na poziomie fizycznym, energetyczny, duchowym, jak i
czasem Boskim. To, do czego zmierzacie leży w zasięgu waszych starań, nawet
wówczas, gdy Wasz Duch jest „chory i słaby” - walcząc o niego w swym
doświadczaniu życia - nim się z wolna stajecie (czyli Duchem, bo podnosimy
wibracje w akcie wspólności istnieniowej), wówczas ta cząstka, która jest Bogu
najbliższa pociąga za sobą pozostałe części swojej wielowymiarowej Istoty, dzięki
czemu i Syn Boży odkrywa własne zalety i własna Moc.
Nim to się stanie, poznaje świat materialny za pomocą ciała fizycznego i
zmysłów fizycznych, doświadcza gęstości materii za pomocą dotyku i różnorodności
za pomocą smaku, węchu i wzroku, przy okazji nurza się w wibracjach ukrytej w ciele
duszy, dotykając akordów namiętności i kochania, gniewu i spokoju, które błędnie
kojarzy z ciałem fizycznym, a nie z zamieszkującym je gospodarzem, przez co
stereotypy fizyczne i fizycznych zachowań, kształtują domniemania energetyczne.
Stąd bierze swój początek wiele nieporozumień w układaniu międzyludzkich relacji –
kto bowiem powiedział, że w ładnym ciele mieszka równie urocza Dusza? Bądź też,
że brak uśmiechu oznacza smutek czy nieżyczliwość?. Ale to właśnie tu, w płaszczu
energetycznym posługując się ciałem i z ciała obficie korzystając, ludzka Istota
energetyczna zostaje poddana podstawowemu szkoleniu na Boga, by z czasem, w
miarę efektu jej pracy, odkryć w sobie pasma obecności, jeszcze wyższej własnej
cząstki, która musi doświadczyć życia na poziomie materii i energii.
Duch (bo o Nim tu mowa) kieruje się już w życiu nieco innymi prawami niż
Ciało i Dusza, ale istniejąc z nimi we wspólnym doświadczeniu pojmuje, jak ważnym
jest dla niego zrozumienie ruchu materii i energii, jakie korzyści to przynosi całości, a
zarazem spływa na Duszę, obcymi dla niej stanami, duchowych uniesień, które były
dotychczas jej obce. I tak Dusza uczy się Cierpliwości, Troski, Opieki i potrzeby bycia
doskonałą dla dobra wszystkości. Gdy Istota Ludzka w pełni się odnajdzie, gdy staje
się czysta w prawach duchowych i zawsze taką pozostanie – choćby środowisko
fizyczne i energetyczne stało się dla niej wrogie i niszczące (próby), taka Istota
Ludzka staje się Człowiekiem Prawdziwym i zaczyna swoja wędrówkę w pasmach
Boskich jako Dziedzic Tronu Wszystkomożliwości, czyli Syn Boży.
Gdy tak się stanie, gdy Syn Boży wszystkiego doświadczy i gdy znikną w nim
w spełnieniu wszystkie jego pragnienia (nic już nie chce, wszystkiego już
doświadczył, wszystko w nim jest już aktywne) wtedy siłą rzeczy zwraca On oczy na
pozostałość. On nie szuka już spokoju – bo nim jest, On nie szuka już Miłości – bo
nią jest, On nie szuka już wiedzy – bo sam ja tworzy, On nie szuka już niczego.
Jedyne co mu pozostaje w swej wolności wyborów - z których i tak rezygnuje, to
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doświadczenie owej wolności, szczęścia z drugim dzieckiem Bożym, któremu pomaga
wzrosnąć. Całość dlań nie istnieje, bowiem sam nią jest, przenikając sobą, a więc
zawierając w sobie wszelkie przejawy życia. A gdy jeden Syn Boży nasyci się
wolnością w doświadczaniu drugiego Syna Bożego, odnajdując w nim siebie,
wówczas umiera dla Wszystkości stwarzając we własnej Wszystkomożliwości nową
Wszystkość, dla której w swej kreacji jest wartością nadrzędną - czyli Bogiem
(mówimy o Bogach Twórcach). Nim do tego dojdzie Syn Boży poprzez program,
„Człowiek Prawdziwy” (lecimy w tym programie, nim jesteśmy) pobiera lekcje kreacji
i jedności w świecie materii, energii i Ducha. Dopóki ma Ciało Fizyczne przerabia
siebie w świecie energetycznym, próbując odnaleźć w sobie tak zwierzęce jak i
duchowe korzenie. Nie istnieje żadne ewolucyjne powiązanie Istoty Ludzkiej ze
zwierzętami, choć ciało ludzkie zostało stworzone w oparciu o wspólny wzór
cielesności (DNA). Nie ma to jednak żadnego znaczenia, dla rozwoju duchowych
atrybutów. Mówiąc tak zwracamy jedynie uwagę na to, że mało doskonały Człowiek
przypomina w swoim zachowaniu zwierzątko, które myśli tylko o własnym
przetrwaniu, nierzadko by to osiągnąć pożerając własne potomstwo (nie chodzi tu o
potomstwo, ale o efekty naszej pracy, o wszystko co Człowiek swoim działaniem
stworzył). Z resztą analizę umysłu Zbyszek Wam już przedstawił i nie musimy do
tego wracać (umysł Fizyczny, analityczny i praktyczny).
Ogólnie możemy przyjąć, że to właśnie w tej formie jaką widzicie w lustrze,
Człowiek rozpoczyna walkę o samego siebie, a Syn Boży swoje doskonalenie w
pełnym wymiarze. Dla Syna Bożego to zabawa – nauka, dla Człowieka to być lub nie
być (zintegrowanie się z Synem Bożym lub pójście na zatracenie). W tej walce
Ludzka Istota korzysta z mocy ciała fizycznego, z wibracji ciała energetycznego i
duchowego jak i z przysłowiowych rąk ciała fizycznego i nici, czyli pasm
energetycznych i duchowych, którymi niczym siłą rąk fizycznych tka swoje układy z
całością. Gdy ciała fizyczne, energetyczne i duchowe są silne - ich pola również, jak i
wchodzące w relację z całością ich odnogi czyli nici. W przeciwnym razie, tak jak w
przypadku chorego i słabego ciała fizycznego, ciało energetyczne i duchowe słabnie,
nici ledwie funkcjonują i cała Istota Ludzka w słabości fizyczno-energetycznoduchowej słabnie, pogrążając się w egzystencjalnej niemocy. To jeszcze nic złego,
najgorsze, że osłabione jej człony toczy zepsucie, ciało niszczą choroby, duszę –
niszczące harmonie wibracje, spowodowane przez błędne wybory, a Ducha
znieprawienie przez odcięcie od źródłą, czyli od pasm Syna Bożego. Chora Istota
Ludzka chyli się ku upadkowi niczym tonący w morzu posąg Zeusa, który ciemność
wyławia na swoje potrzeby (co robi człowiek gdy znajdzie się w palącym się na
autostradzie pojeździe? – opuszcza go. Podobnie czyni Duch).
Nici, to prócz siły mocy (mówimy o Mocy Energetyczno-Duchowej)
najważniejszy element w doświadczaniu życia, dlatego zło zawsze je ucina. Choć
samo bezpośrednio uczynić tego nie może, to poprzez manipulacje i osłabianie mocy
ciała fizycznego, energetycznego i duchowego doprowadza do tego, że człowiek sam
zrywa korzystne więzi łączące Go z całością, tworząc w ich miejsce czarne sznury
zagubienia lub zatracenia. Nici to wiązki wypływające z ludzkiego Serca i są na
zawsze związane z Człowiekiem. Tworzą jednorodną kulę Wszystkomożliwości, jedno
uderzenie serca Wszystkości, ale ten dar w pełni potrafi wykorzystać jedynie Syn
Boży (Jezus, Budda). Człowiek otwiera w tej kuli tyle pasm ile potrafi udźwignąć jego
myślenie. Gdy kieruje nim umysł, może otworzyć ich do 1100, gdy świadomość: do
15.000, ale Jaźń jest w stanie wejść już w poziom samorealizacji (pozornie bez
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potrzeby używania mózgu i myślenia). Tę umiejętność w dochodzeniu do mistrzostwa
w panowaniu nad sobą i przestrzenią egzystencjalna zobrazowaliśmy Wam na skali nr
[25]. Tam znajdziecie wszystko co jest potrzebne byście pojęli, że potencjał
energetyczno- duchowy, jak i siłą Kreacji uruchamialiście mając kilka lat, wciąż
możecie rozbudzić, dzięki czemu, przy otwartych i śmiejących się oczach będziecie
aktywnie śnić o Wszystkomożliwości.
Nici są pomostami łączącymi Was z Rzeczywistością (z tą tutaj), im ich więcej,
tym lepiej. To one zespajają Was z ludźmi tworząc pożądane lub nie relacje i
sytuacje, one także mniej lub bardziej trwale łączą Was ze wszystkim tym co żyło i
żyje. Nic bowiem, co istniało w Waszym Świecie nie umarło, choć mogło zniknąć z
pola widzenia wzroku fizycznego poprzez zmianę postaci swoich cząstek fizycznych
lub ich odrzucenia. Gniew Hitlera wciąż może uruchomić w sobie każdy, kto zacznie
łączyć się z jego cieniem, a w religijny obłęd wpaść ten, kto będzie stale rozmyślał o
Jerozolimie w kościelnym ujęciu.
To z czym stykacie się energetycznie ma taka sama siłę oddziaływania na Was
jaka powstaje, gdy myślami łączycie się z cieniem wydarzeń, które pozornie zaszły
wieki temu. Wszystko – podpowiadamy: wszystko – co istniało, wciąż na Was
oddziałuje , o ile się to przywołuje w myśli. Obozy koncentracyjne, cmentarze, wojny,
relacje między dawno podeszłymi ludźmi, wszystko to jest wciąż energetycznie żywe
w powszechnym polu informacji, Te ścieżki, te wspólne powiązania są ukryte w
waszym DNA. Choć teraz was niszczące, będą kiedyś naukową podporą w tworzeniu
zupełnie innego obrazu świata. Dlatego Ten co się budzi i co zejdzie, w proch obróci
cmentarze i obozy koncentracyjne, kierując ludzka uwagę na światy astralne i na
przyszłość.
Dopóki jednak tak się nie stanie musicie unikać wnikania we wszystkie
negatywne wibracje, które tylko materialnie powstały w różnym czasie. Ich czas
energetyczny jeszcze nie minął, w przeciwnym razie filmy z torturowania ludzi, jakie
można znaleźć w Internecie nie wywarłyby na Was takiego wrażenia (dlatego budzą
w nas emocje, bo my to mamy wszystko w sobie zapisane i to co oglądamy
współbrzmi).
Udział zmysłu widzenia nie jest koniecznym warunkiem do zapisania w sobie
wibracji powstałych podczas tego okrucieństwa, choć się w nim nie uczestniczyło.
Zło doskonale zdaje sobie sprawę z tych zależności i zawsze je wykorzystuje.
Wszelkimi sposobami doprowadza Człowieka do tego, by ów odciął się od
pozytywnych wibracji na rzecz tych niszczących. Tak szepce do ucha, tak manipuluje
energetyczna przestrzenią, by Człowiek zaprzeczając Idei Jedności i Wolności sprzągł
się nićmi z negatywnymi ludźmi, negatywnymi przestrzeniami oraz by tkał negatywne
ścieżki losu. Tak zwiedzionego Człowieka zostawiają potem samopas, a ten, uwikłany
w zaprzedające Go programy (eliminator) sam dalej grzęźnie w znieprawieniu
uważając najczęściej, że dobrze robi. Czym moralność (program Szatana) chętnie Go
wspiera.
Sprawdźcie:
- ile nici wiąże Was z korzystnymi wibracjami ….%
a ile nici wiąże Was z negatywnymi wibracjami ….%
a pojmiecie co to znaczy nasączać się Szatanem lub Jezusem w sobie.
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Zło zawsze będzie się starać zabić w Was to, co doskonałe oraz zdławić to co
rokuje nadzieje na zbawienie od ograniczeń. Atak na nici to fundament na jakim
stawiają pomnik Waszego niewolnictwa. Nie pozwólcie sobie na orientowanie
Waszych myśli wokół niskich wibracji, bo prowadzi to wprost do degradacji Ducha,
do powstania w nim zwątpienia, niemocy, bezsiły i braku zaangażowania. Gdy tak się
stanie nic nie będzie stało na przeszkodzie, by przeprogramować Istotę Ludzką i
uczynić z niej zabójcę swoich Braci. Wtedy ten, co prosił o litość i wsparcie, sam
będzie upokarzał i podporządkowywał sobie innych, czyniąc z tego procederu nawyk,
a nawet źródło utrzymania. Taki człowiek moralnie zaprzeczy temu, co w Prawie Bóg
dał Synowi Bożemu, a Zeus Człowiekowi. A gdy degradowana Istota Ludzka upomni
się o Bożą Sprawiedliwość, Systemowa Temida zdradzi Go po raz wtóry.
Uważajcie więc nie tylko na to co robicie, ale także na to o czym myślicie i z
jakimi ludźmi się stykacie, bowiem prędzej czy później przenikające do was wibracje
zadecydują o Waszej postawie – a więc i przyszłych czynach.
Bardzo ważną rzeczą w utrzymywaniu pozytywnych nici jest nie tylko właściwy
wybór między ludzkimi relacjami i właściwe nakreślenie ścieżek losu, ale także siła
woli z jaką będziecie chronić aktywne czy tez pozostałe ścieżki.
Otwarcie ścieżki losu oznacza, że Człowiek ma stosowna moc, odpowiednią
ilość nici, by utrzymały One kanał komunikacyjny z przedmiotem, czy z sytuacją,
którą chcemy stworzyć, zmienić czy utrzymać. Aktywność ścieżki określa w jakim
wymiarze, stosownie do wiedzy, mocy i umiejętności potrafimy z tej ścieżki
skorzystać, zaś ruch na niej oznacza w jakim zakresie rzeczywiście kontrolujemy ten
fragment rzeczywistości. Im większa moc energetyczna wymuszająca ciśnienie w
niciach i im bardziej niezachwiana pewność co do potrzeby jej utrzymania, tym ruch
na ścieżce jest większy i większa jest szansa na osiągnięcie celów. Ale wystarczy
zwątpić w cel, w sens znajomości, w zasadność podjętych decyzji, by nie tylko
zniknął ruch na ścieżce losu, ale nawet by zamknęła ona port komunikacyjny, a
nawet zniknęła. Dlatego życie marzeniami, kiedy to wykorzystujecie moc pola
duchowego, jest najprostszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia poziomu
Woli w kreaowaniu Rzeczywistości za pomocą pasm energetycznych i duchowych.
Z tą umiejętnością wpływania na tworzenie się wirów w rzeczywistości nic
równać się nie może. Pełna harmonia, spokój i fizyczne odprężenie, przy
jednoczesnym poniechaniu myślenia na poziomie energetycznym doprowadza do
stanów, w którym umysł staje się logika podporządkowana Jaźni za pomocą
sensorycznych pasm duchowych – zwanych roboczo Świadomością.
Taki Człowiek, o ile się tego już nauczył, sam z siebie na podstawie podjętych
decyzji, utrzymuje ruch w niciach odbierając jednocześnie informacje o tym, co robić
należy, by cel został osiągnięty, a już osiągnięty – utrzymany (a to odbiera tylko
świadomość i Jaźń).
Nie ciało i pole energetyczne są głównymi kanałami informującymi o ruchu w
płaszczu energetycznym i o wydarzeniach na poziomie fizycznym, co nazywacie
intuicją, ale aż w 95% gromadzą je specjalne stacje (zwane komunikatorami) w
polach energetycznych i duchowych usadowionych właśnie w niciach.
Stąd ogromna przewaga intuicji energetycznej bazującej na świadomości i
intuicji duchowej opartej na Jaźni. Ta ostatnia jest tak ważna i skuteczna, że
popularnie zwie się ja Jasnowiedzeniem. Zawartość informacji w stacjach jest stała,
ale nieodebrane się piętrzą wprowadzając informacyjny chaos, dlatego czasem
przechwytujecie sprzeczne sobie dane, gdyż stacja nie uznaje czasu, a jedynie
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ważność informacji. Gdy Człowiek ich nie odbiera na bieżąco, ma mieszane uczucia
co do rozwiązywania pewnych spraw, jedno z nich może bowiem dotyczyć stanu z
przeszłości, drugie układów realnych ( wtedy odczytujemy jakby dwie rzeczy naraz).
W przypadku wątpliwości, gdy oceny nie wspiera dopływ informacji z
przestrzeni fizycznej radzimy potwierdzić przeczucia na skali Przychylności Zaświatów
(info możemy odnosić do przeszłych czasów), a wszystko będzie leciało tak jak
należy. Jak już powiedzieliśmy warunkiem koniecznym do utrzymania ruchu w
płaszczu energetycznym jest posiadanie odpowiedniej mocy energetycznej, która
wywrze właściwe ciśnienie w kanałach pasm energetycznych zwanych nićmi, takie
które zdominują słabsze pasma energetyczne innych ludzi, o ile mamy do czynienia z
różnicą potencjałów albo takie, które wystarczą do współtworzenia nowych wartości i
ich utrzymania. I nigdy nie wolno zapominać o tym, że nie podlewana roślina usycha
tak samo jak zapomniane cele i marzenia. Dopóki Człowiek żyje, dopóty musi dbać o
to co stworzył, choćby całość działała precyzyjnie jak w szwajcarskim zegarku (
mówię o tym, by być konsekwentnym: modlitwa rano i wieczorem dla słabych, a raz
dziennie oczyszczanie dla nas samych).
Często zdarza się tak, że dufni w trwałość życiowej konstrukcji ludzie,
zachłystując się pewnością siebie, ani widzą jak powoli rujnują konstrukcję spadkiem
mocy, zmianą planów, czyli rodzącą się niechęcią do tego co uważają za trwałe –
czyli zdobyte i poprawnie funkcjonujące. Czasem zdarza się tak, że w porywie
rozpaczy czy gniewu, ludzie przerywają w sobie wszystkie więzi łączące ich z daną
przestrzenią, z danym człowiekiem, czy daną sytuacją, które przecież są podstawa
utrzymująca życiowe ścieżki.
Gdy dochodzi do załamania systemu energetycznego lub zerwania nici, co
mam miejsce w stresie i energetycznej zapaści, cała misternie kręcona konstrukcja
ginie i na powrót trzeba ja odtwarzać, by zaczęła poprawnie funkcjonować. Czasem
łatwo powrócić do stanu poprzedniego, ale czasem kończy się to życiową porażką,
zmiana celów życiowych, a nawet postawy i duchowego wizerunku. Dotyczy to nie
tylko tradycyjnych dążeń życiowych jak: uzyskanie lepszej pracy, kupno domu, czy
twórcze spełnianie się, ale dotyczy także więzi ludzkich, które raz zerwane mogą
nigdy więcej nie być odtworzone (tak często ginie miłość, przyjaźń, jak i koleżeńskie
układy).
- Komentarz Zbyszka:
Coś utrzymujemy, wspólnie się łączymy, jak to się przerwie, można już tego w ogóle
nie odtworzyć, nie wiemy co się dzieje i czasem popełniamy takie błedy. Np.
poznajemy kogoś – jest cudowny, namiętność jest tak silna, że zrywamy kontakt z
obecnym partnerem, tamto powoli ginie, a zerwanego nie da się odtworzyć – co
czują obie strony. Góra mówi: otwierać się trzeba na dzieci Boże, na wszystkie, nie
na jednego i wtedy jak kochasz wszystkich, nie ma tego problemu, nic się nie
zmienia
Cd Przekazu:
To, co się wypracowało latami potrafi wtedy rozwiać się jak dym, nie dlatego,
że obie strony krytycznie oceniły własne zależności, bo może to zrobić tylko jedna z
nich – ale dlatego, że oparta na doświadczeniu wartość uczuć, została boleśnie
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zdegradowana przez obie lub przez jedna ze stron, co w bazie wszystkowiedzącego
Ducha zostaje odnotowane, jako zawsze możliwe rozprzęgnięcie (jak do tego doszło
Duch czuje, że nie można zaufać temu człowiekowi do końca, kobiety czują to przez
pychę, oprogramowanie, tę zdradę jako coś nad czym nie potrafią zapanować i choć
nauczą się, że zdrada nie istnieje, to rozprzęgniecie z tym kimś im się kojarzy i nie są
w stanie wrócić do dawnych układów), a to już zawsze będzie wkalkulowane we
wszystkie plany życiowe łączące owych ludzi, bez względu na poziom spajających ich
uczuć. Duch nie pozwoli sobie na ryzyko tworzenia układów z kimś u którego brak
jest równowagi energetycznej, potrafi wpływać na jakość myśli i emocji, a tym
samym na postawę i życiowe decyzje. Jest to słuszne rozwiązanie w oczach tych,
którzy swój los uzależniają od chwiejnych życiowo braci. Bywa i tak, że rozchwiana
emocjonalnie osoba zwyczajnie nie potrafi już wejść w stany, w których wibrowała
dzięki większej harmonii osoby z która była sprzęgnięta. Wyraźnie to widać wówczas,
gdy osoby takie - jedna harmonia duchowa, po rozbiciu tej jedności zdumieni ludzie
czują się ze sobą tak, jakby byli sobie obcy i nie przeznaczeni, ale skoro jeden z nich
poważył się na całkowitą degradacje drugiego człowieka i w sobie zaprzeczył jego
prawu do istnienia, to niszcząc wycofując swoje nici łączące go z niedawnym
przyjacielem czy obiektem miłości naraża się na niemożliwość odbudowywania tak
wysokich pasm zwłaszcza gdy samemu jest się na życiowym zakręcie. Relacje z
wolna słabną, życie się zmienia i to co obumarło w w jednym z nich w akcie agresji
staje się zapisem wspomnień, których już świat materialny nie wyciągnie z cienia. Ta
sama zasada dotyczy działania wszystkich pól energetycznych i duchowych Istoty
Ludzkiej lub tego co z niej pozostało. Ani na chwilę nie może ona wątpić w sukces
swoich zamierzeń, w powodzenie we wszystkich aspektach życia, choćby co jakiś
czas spotykały ja porażki ze strony mocniejszych energii, które weszły do gry.
Decyzyjność, wytrwałość, harmonia, to duchowe stany Syna Bożego
– i ten z Was, kto je osiągnie sięgnie po koronę we własnym królestwie.
- koniec przekazu - komentarz Zbyszka –
Przy ruchu w niciach powyżej 30%  stają się relacje i cele w pełni
odczuwalne (czyli jak byśmy sprawdzali ścieżki losu – 30% odczuwamy, że to leci,
przy 50% to już to akceptujemy, do 70% one się już manifestują jakby same, a
powyżej 70% - stają się)”.
Np. my musimy odczuć jedność z Bogiem i mamy wszystkie ciała – na
początku mamy mnóstwo Ciał Fizycznych, Duch ma ileś Dusz, Dusza doświadcza
wszystkiego w iluś ciałach, czasem jednocześnie. Na poziomie ciała poznajemy
namiętność, na poziomie Duszy – kochanie, ale ponieważ istnieje ciało fizyczne
łączymy kochanie z namiętnością i jak wpadniemy w nieciekawą sytuację np. niemoc
płciowa, to nie ma kochania, bo namiętność stworzyła iluzję kochania, jak kochanie
było prawdziwe na poziomie Duszy, to i wtedy ono istnieje. Na poziomie Ducha już
pojawia się Miłość, jak jesteśmy obudzeni w Duchu, to nie musimy kochać, nie
musimy korzystać z namiętności, a miłość mimo to istnieje, a niżej jest i kochanie
(Dusza) i namiętność (Ciało) a Miłość w Duchu. W najwyższych pasmach Duchowych
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– czyli w Duchu Całości ten poziom to Akceptacja, dzięki temu możemy wejść w
Jedność, w Całość.
Na każdym z tych poziomów sumują się nici, pozwalając wyrażać się sobą i
swoimi celami w coraz większej ilości Istnień, aż ten co stoi ponad czasem, zamknie
Go w swej dłoni i to co na dole – czyli pragnienia staną się tym co na górze
(pragnienia przemienią się w końcu w jedność) i ich spełnienie we wszystkim – także
we wszystkich kroplach Oceanu.
Przy tym jak my się tu doskonalimy, to mamy coraz większą Moc, bo ta
namiętność przez doświadczanie, jak się budzimy i „idziemy” w Kochanie, to zwiększa
się Moc, ilość Nici jest większa, Nas jest mniej, ale Nici więcej. Sumują się Nici z
różnych poziomów (ciał, dusz i ducha). Na poziomie Duszy sumują się nici Dusz, na
poziomie Ducha sumują się doświadczenia Dusz, na poziomie Ducha Całości –
duchów. Nagle ktoś do jednego celu korzysta z mocy całości, swojej całości.
Jak Duch Całości pojmuje różnicę pomiędzy kroplami, tam jest Jedność. Jedna
kropla biała, czysta, ładnie wibrująca, druga czarna brzydka, krople się łączą i są
całością. One pasują do siebie, natomiast to co w środku wymiesza się i będą szare.
Ocean, On je postrzega, nie zwraca uwagi na to, co białe, czarne, ale to w
kropelkach wyznacza ich ruch w środku (jak są z czymś związane). One nie potrafia
odczuć całości Oceanu. To są ograniczenia, dlatego mówimy o Jedności, ale bez
namiętności, a tych stanów jest więcej, bo to jest jeden ruch, od namiętności
dochodzimy do Jedności z Całością, a tych dróg jest więcej.
To wszystko, co powiedzieli w przekazie to jest taka powtórka, przypomnienie
o tym jak funkcjonują Nici i o tym by cieszyć się z tego, że się wie i że się nad sobą
pracuje. Ale jak się nad sobą nie pracuje, będzie źle.
Nie jest dobrze w tym molochu zakłamania, degradacji ludzkiej, zabijania
nawet fizycznego człowieka (jak może nas to nie obchodzić) już widzimy, że nie jest
dobrze. Trzeba stworzyć Jasna Płaszczyznę i My musimy się z nią zintegrować, a
teraz trzeba wiedzieć jak to wygląda, by nie poniechać pracy nad sobą. Tu trzeba
15 wcieleń, by się stąd wydostać, a przy 7-mym się pada i nikt nie wzrasta.
Często żyjemy iluzją, odkładając wzrastanie na następne życie. Nie pracuje się
tak jak potrzeba nad utrzymaniem własnej energetyki, harmonii. Chcemy wiedzieć,
chcemy czuć, chcemy iść do Boga – a gadamy tylko sami o sobie. Musimy wyłączać
myślenie, być w stanie ciszy (obserwacji), bezwarunkowi w postrzeganiu całości,
żeby odnajdywać sygnały do nas płynące.
Dopóki my narzucamy wizerunek siebie na całość, czyli sądzimy, że tak jest
dobrze (jak jest) to będziemy popełniać dużo błędów.
Przestać mówić o sobie, przestać widzieć wszystko własnymi oczami,
tylko zobaczyć jak całość to widzi i nagle spostrzegamy gdzie powinniśmy
cos zmienić, nagle przyjdzie spokój i wszystko wygląda harmonijnie –
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wtedy nie ma niszczących nas wibracji. Średnie postrzeganie u nas jest poprawne od
10 – 30%, a powinno być 100%. Cały czas siebie narzucamy komuś innemu, a kogo
my interesujemy, dopóki nie chce nas wykorzystać? Nikogo! Nauczyć się nie
marnotrawić energii, nie wchodzić w żadne wojny energetyczne – i to można
osiągnąć prosto, a ludzie boją się przestać myśleć, a bez myślenia osiąga się dużo
więcej.
Sprawdzić :
- nici obciążające nas ….%
- nici utrzymujące to, co jest …..%
- nici tworzące nową wartość … % (te nici pozytywne powinny
przeważać (50 %)
Chodzi o to, by Nici tworzące nową wartość przeważały i były cały czas
zasilane. Jak osobie przypomną się cele – bo one są aktywne – zaraz nici pójdą. Jak
nie jest uruchomiony pełny mechanizm  ruchu nie ma. To nie oznacza, że musimy
cały czas żyć marzeniami, ale oznacza to też, że nie ma wypisanej lub aktywnej
Księgi Wolności, gdzie to wszystko pisze – inaczej by się to tworzyło cały czas.
Mówimy tutaj o tworzeniu Rzeczywistości, a nie o utrzymywaniu.
50% nici pozytywnych mówi tylko o tym co i jak (poza tym niewiele z
nich, chyba, że osiągamy wszystko i chcemy tylko utrzymać i być w takim stanie –
wtedy jest OK. Jestem widziany i to mi wystarcza). Natomiast trzeba ustalić pewne
priorytety, podjąć decyzję i wtedy, gdy w Duchu to zapisujemy, a istnieje coś w
praojcu, wolność jest w wyborze, jest w Ojcu, ale istnieje coś na poziomie Praojca i
to trzeba zapisać, wtedy to tworzące coś nici cały czas będą aktywne.
Czasami nie trzeba tworzyć nic ponad to co mamy, bo to nam wystarcza.
Wtedy funkcjonują nici utrzymujące np. 20% - i jest dobrze.
Za każdym razem jak pojawia się przeszłość negatywna, negatywny sposób
reagowania, wypełniamy się czernią. Jak karminy zło i dobro w sobie to w końcu
trzeba dokonać wyboru. Od energii zależy sposób myślenia, kształtowania całej
przestrzeni – i to wpływa też na ciała fizyczne. Jest ogromny chaos. U Jezusa
uporządkowanie było w 96%, u nas 1-20%. Utrzymanie kierunku myślenia
przez niemyślenie – czyli woli - jest dramatycznie niskie. Zapominamy jak ważnym
elementem jest Wola  ona utrzymuje Całość. Wola nie wiadomo czym jest,
ale jest i to trzeba obudzić, Wolę się czuje – potrafi przerazić i być nieustępliwa.
Jest biały głód walki, biały głód autorytetu i jest biały głód
posiadania mocy dla innych – to też są wartości.
Nie ma obecnie powtórek z modlitw, nie ma na to czasu. Wszystko musi być
zapięte do końca roku.
Modlitwy na budowanie siebie, czyli Aleja Zwycięstw, doprowadzą do tego, że
przez odwagę, będziemy odcinać się od niekorzystnych energii ludzkich (samoistnie).
Dopóki Człowiek nie jest odważny, nie jest pracowity  nie chce być odpowiedzialny
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za samego siebie, cały czas musi się układać z ludźmi, a że nie jest to Planeta
Aniołów, więc układy dotyczą napięć, niekoniecznie naszych wizji i dążeń, więc sami
musimy nad tym zapanować. Każdy jak się obudzi będzie ciągnął do tego, by mieć
własny interes, by być samowładzą we własnej przestrzeni, nawet w kwestiach
finansowych, zawodowych. To odcięcie się od negatywnych pasm ludzkich, po to, by
było więcej pasm łączących nas z tymi, którzy tego potrzebują. U Jezusa praktyka
uważności wynosiła 100% - przez cały czas. Nas od 0 – 20%. Ciągle nie docenia się
tego, co jest najwłaściwsze, czyli Moc Ludzkiego Serca, jak można zapominać o tym,
że tam jest przestrzeń otwarta. Dalej ludzie nie pojmują działania z przywołaniem
Naszego Imienia. W zagubieniu jest ciężko, żyje się iluzją, że jest dobrze (jak kurom
w kurniku z zawiązanymi oczami), i że nie ma się większych pragnień. A co to za
pragnienia – posiadać wszystkie środki na swoje cele, być zatopionym w miłości,
przyjaźni, w radości, spełnianiu się, w związkach z Bogiem  tego ludzie, jak te
ślepe kury nie odczuwają, proces powrotu do siebie jest powolny.
Dopóki się żyje w świecie ograniczeń i nie czuje nawet tego, co powinno być –
jest źle. Bo to jest blokada (choćby z tego powodu) do przejawiania się Syna Bożego
w Nas. On czeka na te sygnały. My musimy te robotę wykonać. Pamiętajmy też, że
nawet gdyby Duch był zdegradowany i by był w znacznie gorszej kondycji od Nas, to
My pracą nad sobą potrafimy tez Go podnieść, bo ewoluując dochodzimy do jego
poziomu, w nim otwieramy oczy i stajemy się prawymi. Ale musimy chcieć - tu nie
ma ograniczeń. Jest cały czas naprowadzanie na to, byśmy zapragnęli chcieć 
chodzi o Wolę. Wolę trzeba uruchomić i siły duchowe trzeba do tego mieć, żeby
potem siłą kreacji coś zaistniało. Kreacja to jest tylko obraz, ale to siły duchowe cisną
i coś powołują. Bez Woli jest to niemożliwe. Woli nie ma słaby (najwyżej okraść,
wykorzystać). Bóg tego nie ma, patrzy zdziwiony, bo niczego nie potrzebuje, a potem
zaczyna z innymi współtworzyć wartości – ale to inne podejście.
Bóg jutro będzie miał wszystko odtworzone nawet jak dziś wszystko straci.
Natomiast zdechlizna społeczna, fizyczna, egzystencjalna, na samą myśl, że wyląduje
pod mostem albo pójdzie do gorszej niż miało pracy, wpada w rozpacz, boi się,
wywołuje w sobie nie te energie. To jest wojna energetyczna i musimy to wygrać, to
poważne sprawy, decydują o wszystkim co się ma stać. Trzeba to przepracować, bo
inaczej będzie krucho.
Za każdym razem jak podnosimy w sobie poziom wibracji, to to, co
nam pokazują, robimy, jak będziemy to robić starszą techniką – może to
nie być tak skuteczne, chociaż same podpowiedzi są takie same. Tak jak
kiedyś posługiwaliśmy się Kometa czy Głowicą, potem Kulą czy Białą
Przestrzenią, wszystko to cały czas jest ta sama technika, czyli zrobienia
czegoś i zapisania, utrzymania. Tyle tylko, że parametry pewne się
zmieniają i Oni podpowiadają byśmy dla odróżnienia nieco inaczej to
postrzegali, bo błędnie byśmy mogli wtedy włączyć stare zapamiętane
działanie, z Głowica i Kometą zamiast np. ze Strumieniem Życia czy samym
Życiem.
Tam, gdzie coś ma istnieć i gdzie jest Strumień Życia, automatycznie Syn Boży
się włącza, czyli osiąga się tutaj taki poziom, w którym On, tak samo jak Bóg- bo to
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są te same cząsteczki – udziela nam wsparcia. Kiedy natomiast posługujemy się
Strumieniem Życia, a nie Życiem (bo Życie jest w Strumieniu Życia), wtedy Syn Boży
nie włącza się jeszcze (wiec są tu parametry Ducha Świętego, ale dla tych przestrzeni
wysokie) – i choć tym cudów tutaj nie zrobimy, to i tak są to działania znacznie
silniejsze. Dobrze by było, wszystkie tutaj działania zapisywać w sobie, ale nie wiem
jak te kody otwierać (Zbyszek), czasem mówiąc (np. podczas warsztatów) nie jestem
w tym stanie co trzeba i się gubię, inaczej gdy jestem sam (jest łatwiej).
Spróbujemy dzisiaj obudzić 12 Rycerzy pod Górą Ślężą, ale pamiętajmy, że Ci
Rycerze są w nas. To są dziwne siły, nie wszystkie rozumiemy, jest tu moc
energetyczna, moc duchowa, różne inne rzeczy, Wola - to taki aspekt, który na
poziomie energetycznym u człowieka może być chceniem. Rycerze maja swoje
imiona.
Okazuje się, że tutaj działa cos na kształt Prawa łaski, ale ta Łaska jest
słodyczą w nas (przy scenie, jak działa bezinteresowność), to jest tak, jakbyś
odnajdywał cukierki. Łaska nie jest dla kogoś tylko dla nas, tak samo jak wybaczenie
(też jest dla nas –aby nam było lżej). Jak przychodzi ktoś i cos chce w działaniu itd. i
możemy to zrobić, nie ma „zmiłuj się”, dajesz więcej, ile można, tylko i wyłącznie po
to, żeby było jak najwięcej światła w nim. Tu już nie ma patrzenia na to co Góra
widzi, „Komisja” się nam przygląda, i jak w Wieczerniku. Z Łaską jest to samo, po
prostu chcesz i to jest coś cudownego, żeby mu było jak najlepiej.
Kolejną rzeczą - jak uda się dzisiaj uruchomić życie, aktywne w nas – na
karteczkach będziemy pisać ile np. chcemy schudnąć, wzrost wydłużyć itd. wszystko
uzdrowić – i trzeba te plany zrealizować. Będziemy uruchamiać Strumień Życia i
będziemy się uczyć w nim pływać – czyli Strumień Życia będzie cały czas się
uruchamiać, a w nas musi być zawarte życie  aktywne życie.
W Życiu jest wszystko, cała wiedza o tym co trzeba zrobić, bo
przecież życie płynie w Oceanie Ducha Świętego, a skoro Duch, to Jego
cząstki są wszechobecne i wszystkowiedzące. Mimo to, że nie trzeba mówić co
ma być uzdrowione, dajesz Życie i wszystko działa. Zauważyłem (Zbyszek), że nie
wszystko poprawnie wykonuję i czasami nie powiem, to dany organ nie jest tak
uzdrowiony jak trzeba, kolejna rzecz to totalna pewność w działaniu. Dlatego trzeba
przekonać umysł, a nawet zdeptać świadomość, powłączać Jaźń przy tych
odczuciach. Trudno powiedzieć jak się ona funkcyjnie przejawia w ciele fizycznym, bo
te stany trudno utrzymać cały czas, a tymczasem Jaźń się materializuje, to taka
dziwna rzecz: jak pustogłowy chodzi koło pewnych bloków i przesuwa bloki – i to jest
Jaźń.
Człowiek jest przyzwyczajony do odczuć – na poziomie Duszy, uczucia nami
miotają (trawa przymyka widzenie, nie ma tej jakości), Jaźń wygląda dziwnie, jak
takie długie czarne klocki, to się przesuwa, to Jaźń, każdy to będzie przerabiał po
swojemu. Dokąd się nie wie jak to odczuwać na „tu i teraz”, musimy
wykształcić umiejętność bycia w pewności po działaniu, bo przy działaniu
życiem, łatwo o spadek. Życie samo, jak jest włączone, toczy ten proces, samo
wszystko leci - choć to już jest, tutaj musi się to przejawić. Niemniej nasze podejście
- to odczucie tutaj – jest pełne. Jak przychodzą nowe osoby, bardzo łatwo jest
uzdrawiać (Zbyszek), wiele osób po pierwszym razie jest już zdrowych, natomiast
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osoby z którymi kiedyś nie mogłem sobie poradzić z uzdrowieniem – bo była
mniejsza moc i było podleczenie – to teraz, choć posługuje się większa mocą, włącza
się stary system i trudno z tego wyjść (trzeba w sobie to przezwyciężyć). Jak jest
włączone Życie, to jest włączony cały mechanizm, Życie bowiem skupia w sobie
wszystkie cząstki, wszystko tworzy, bez życia to jest martwe, statyczne.

Modlitwa 1: „12-tu Rycerzy” (skrót)
Odchodzi Ciało, Dusza i Duch, wcześniej dążyliśmy, by w Duchu się obudzić.
Jesteśmy w nicości, jakby wędrujący głos bez mózgu, cząstka bez pozostałości,
nawet nie ma cząstki! Jesteśmy echem, tego co po nas zostało. Syn Boży, pozwala,
by ciało fizyczne w nas się obudziło.
„Uciekacie od doświadczenia”, nikt nie zapanuje nad życiem jak nie przejdzie
bolesnych prób. Próby są nawet tak duże, że dotyczą życia i śmierci. Próby są po to,
byśmy wzrastali, byśmy się wzmacniali. Musimy przyzwyczaić się do tego, że życie
jest pełne. Musimy odczuć stratę, ból fizyczny, degenerację, musimy odczuć to
wszystko, przed czym uciekamy, ponieważ inni, którzy przyjdą muszą być przez nas
„dotłumaczeni” (musimy być podpowiedzią jak wyjść z pewnych kłopotów ich
doświadczając). Czasem Góra podpowie, że coś się stanie i się nie staje, jesteś
poddany próbie - teraz odwrócisz się od Boga? padniesz energetycznie? Czy
pojmujesz swój stan i mówisz: rozwiążę ten problem…? Zaliczysz próbę, przyjdzie
następna, wszystkie muszą być zaliczone. Przez te bolesne doświadczenia człowiek
staje się kryształowy. Kryształ jest symbolem powrotu do Źródła.
„Pamiętaj człowieku, że jak coś tworzysz, to wkracza to do twojego świata, nie
tyle jesteś za to odpowiedzialny ile jesteś odpowiedzialny za to, że stworzyłeś to
życie. Jak to życie obdarzyłeś świadomością, to już to życie jest odpowiedzialne za
siebie. Ale musisz tworzyć taki świat, by umożliwić tej świadomości budowanie
poprawnych związków z całością”. Jak tworzysz coś, gdzie są jakieś prawa, to musisz
mieć pewną wiedzę o tym, jak całość funkcjonuje. By mieć prawo coś zmienić we
Wszystkości z poziomu duchowego czy energetycznego musisz właściwie być we
wszystkim obecny (wtedy nóż użyjesz do chleba, a nie do zabijania). Im bardziej
jesteśmy doskonali tym większe mamy możliwości zmian. Prawo do tego daje nam
Ojciec, Pra-Ojciec (czyli My sami).
Jak nie umiemy jeszcze czegoś tworzyć, to pozwólmy, by to, co z nas promieniuje
uspokajało wszystko w Ładzie Bożym, by przywracać wszystko do jak
najwłaściwszego stanu, który Twórca zapisał  czyli Bóg-Twórca daje nam prawo do
tego, byśmy stali się Światłością w tej Rzeczywistości.
Bycie we wszystkomożliwości, by tę wszystkomożliwość uruchamiać w innych czyli braciach. Tych 12 rycerzy, którzy śnią pod Ślężą to jest 12 promieni,
jakby 12 smoczych głów i one są symbolem doskonałości w odczuciu tego,
że się jest. Naszym zadaniem jest widzenie człowieka jako istoty, która w
swoim sercu, rękach musi odkryć wszystkomożliwość, dopiero wtedy można
stworzyć raj. Wszystkomożliwość – my wszystko możemy i mamy to uruchamiać w
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innych (w działaniach). Będziemy akcentować wszystko co najdoskonalsze w
człowieku, by jak najwięcej światła w nim było ( i pozostałych ludziach ).
Na czole mamy znak świadomości Ojca, to zdolność kreacji (w sobie).
W stanie wszystkomożliwości to, co kreślimy możemy ożywić, uruchamiamy
życie. Nie tylko „zdrowa nerka”, ale ożywia się cele życiowe duszy.
Trzeba nauczyć się kierować celami. Musimy poddać się informacjom, które
płyną z Góry (potrzebujemy pracy czy pieniądze ?).
Czasem rodzaj pracy jest naszym powołaniem i chcemy go wykonywać.
Jeśli chcesz być z jakąś osobą i na skalach sprawdzam, że o tą osobę chodzi,
to tak ujmij to w swojej kreacji, jeśli nie, to pozwól sobie być ślepym na to, co i tak
musi do ciebie przyjść. Ale tę kreację ujrzyj jak chcesz: szczęście rodzinne, zasobność
finansową. Nie określaj tego szczegółowo, tylko chciej, żeby ci się wszystko pięknie
układało, a powoli pojawi się krystalizujący obraz tego, co ma być. Czekaj na sygnał,
który przyjdzie i będzie podpowiadał, co ma się stać. Mówić ludziom, że wszystko
mogą - jak dotknęło ich Boskie światło, żeby nie ograniczali się w odbiorze.
Dopuść moc do zamanifestowania tego, co będzie dla ciebie najlepsze.
Przestań wybiórczo posługiwać się kreacją, przestań czepiać się elementów
wszystkości. Jeśli chcesz skorzystać ze wszystkości, pozwól by tak się stało.
W „Życiu” jest wszystko. Jak powołujesz życie, jak wzywasz życie do
pomocy to przestań mu podpowiadać, niech dojdzie do ciebie to, co najlepsze.
Podpowiedz jakie są twoje naturalne potrzeby (kasujemy te programowe, które
zmuszają nas byśmy krzywo postrzegali świat). Mówimy o prawdziwych naszych
potrzebach. Pozwólmy, by życie dało odpowiedź na nie, zaufać Życiu, zaufać Mocy
(Życie, a Moc to jakby jedno). Swoją wizją zakłócamy porządek rzeczy, nie osiągamy
tyle, ile trzeba. Wiedzieć, kiedy to już przyszło i się musi stać.
Wszystkomożliwość jest nam dana z urodzenia. To jest coś, co wypełnia
całość. To instrument dany nam przez Boga. Wszystkomożliwość ukryta też jest w
Woli. Chciej, by coś się stało, ale we właściwym ujęciu, a wtedy włączy się kreacja.
Tych 12 rycerzy są manifestacją tej Mocy, tej umiejętności, tej Wszystkomożliwości,
to ukryta moc zmian, to dostępność 12 potężnych praw, tych 12 promieni. Jak
przychodzi promień 13-sty - jednoczy pozostałe. Pojawia się, gdy tych 12-stu jest
obudzonych (to promień boski). To 12 stanów świadomości. Rycerze są wszystkim
tym, co mamy i wszystkim tym, co możemy dać.
Tam, gdzie jesteśmy świadomie w sobie obecni to z tego pasma korzystamy
(np. z poziomu fizycznego umysłu  to walka o przetrwanie, dzikość, w duchu 
światłość itd. ), 12 rycerzy, to 12 poziomów, chodzi o to by być na tym najwyższym.
- Koniec –
Dzisiaj będą uruchamiać Życie, będą pasma i dzisiaj będziemy tym nasiąkać.
Świadomość twórcza należąca do Boga-Twórcy, to jest jedyne pasmo idące od
Boga Poza-Rzeczywistości, nie ma innej siły, która z niego korzysta, prócz PBZ.
W zależności od tego jakie ma prawa, tak działa. Świadomość twórcza to jest
wszystko to, do czego próbujemy dążyć, to ten 12-sty poziom, 12-sty rycerz,
natomiast 11-stu rycerzy wzrasta. Nie ma tu znaczenia, w której świadomości
funkcjonujemy, ważne by to było. Z człowiekiem jest tak, że czasem pewne rzeczy
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lepiej rozumie, inne mniej, ale jest jakaś przeciętna, która mówi o tworzeniu się
świadomości. To są te poziomy.
1- świadomość przetwarzania
2- świadomość obecności – to są stany duchowe, które powinniśmy w pełni
rozumieć. To jest najważniejszy moduł, ona materializuje, dzięki niej zachodzą
wszystkie procesy.
3- świadomość zmian – czyli możliwości przekształceń, masz świadomość
tego, że potrafisz. Dopóki mniemasz w pełni obudzonej tej świadomości, nie
panujesz w pełni nad swoim życiem i to czujesz.
4- świadomość budowy nowego – to jest tak zwana świadomość intuicji
twórczej, czyli wiesz, że w tych poziomach możesz wnosić nowe wartości.
5- świadomość kierunkowania uwagi – to w skrócie świadomość poznania –
to jest stan (świadomość), który powinniśmy odczuwać.
6- świadomość odzyskiwania (wszystkiego co było doświadczone, że jak cos
utraciłeś, wspomnienia czy własność, możesz to odzyskać, to się czuje. Chodzi
tutaj o to, żeby czuć, ile potrafisz, ile nie, ale masz tę umiejętność i możesz to
zrobić).
7- świadomość pojmowania (tego, co powstało), czyli tego co wiesz, o co
kiedykolwiek się otarłeś, co powstało. Jest też świadomość odczuwania tego
co powstało, a o czym my nie wiemy. Czuje się, że cos funkcjonowało np. na
Antarktydzie.
8- świadomość składania czyli tworzenia różnorodności np. mieszania czasu z
afektem. Jest taki stan wiemy, że coś takiego jest możliwe – coś się pojawia,
bo wcześniej ktoś to zaplanował i odwrotnie, chociaż nie zaplanował, pojawia
się i dopiero łapie, że chciał, by tak było. Można łączyć wszystkie elementy,
czas przestrzeń, coś co było. W ten sposób można zmieniać energetykę, różne
układy w materii.
9- świadomość kompozycji – to jest zestrajanie elementów wszystkości w
jedno brzmienie. To jest już świadomość stwórcza pełna ( nie istnieje tylko
świadomość stwórcza ), czyli do jakichkolwiek elementów masz dostęp, nawet
tych, których nie widzisz tylko odczuwasz, że są, możesz z nich cos stworzyć.
Jak masz te świadomość w pełni rozbudzoną, znaczy, że wiesz o co chodzi.
10- świadomość straty – zachowanie harmonii nawet przy całkowitym
zniknięciu jakichś elementów ( dzieci odeszły, partner umarł, a mimo wszystko
zachowujesz się tak, że dopasowujesz się do sytuacji, chwilowe rozchwianie i
akceptujesz, to jest świadomość, wiesz, że układ się zmienił i dalej jesteś, jaki
byłeś. To jest sztuka. Tu nie istnieje potrzeba zastępowania czegoś straconego
czymś nowym, możesz, ale potrzeby tej nie ma. Tu człowiek sam siebie
przekształca, dopasowując się do nowej postaci całości. To jest poziom
współistnienia ( 14-sty ).
11- świadomość odrzucenia – wszystkiego i wszędzie, także siebie. Tylko
wtedy można stworzyć nową, niepodzielną wartość. Tu Stwórca buduje
samego siebie. Wszyscy wielcy mistycy – Jezus, Budda musieli to zaliczyć, w
tę świadomość musieli wchodzić, znikali. Znikało wszystko to, co widzieli, to
było, ale Oni nie zaprzeczali tylko odczuwali, żeby zobaczyć co poza nimi
istnieje. Jak ta świadomość w pełni funkcjonuje, pojawia się
12 – świadomość twórcza – czyli ta, która spaja te wszystkie co masz.
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Trzy stany mówią o stopniu utrzymania świadomość na określonym poziomie
stworzenia (powiedzmy, że te wszystkie w mniejszym lub większym stopniu w nas
funkcjonują, ale jak wszyscy rycerze powstaną to totalnie, to sam wtedy robisz co
chcesz).
Te świadomości mają 3 stany, jakby umowne poziomy:
1. – wszystkie te elementy występują na poziomie umysłu, to jest stan twardy.
2. – stan zestrojenia z elementami we własnej przestrzeni, tu mamy do
czynienia ze świadomością, to jest przejściówka, czyli w swojej przestrzeni
egzystencjalnej potrafisz te wszystkie stany uruchomić.
3. - stan współtworzenia z elementami we własnej przestrzeni, tu działa jaźń
4. - stan współtworzenia z elementami w całości – Boska świadomość.
Teraz mamy nakierowanie na te stany.
„Zawsze można zsumować wszystkie składniki ekspresji w tzw. ocenę zbiorczą „siłą
projekcji” (mamy być projektorem we własnej przestrzeni. To co się nam tu pokazało
na czole, spłaszczony krzyż, znak świadomości boskiej – w modlitwie)
-

do
do
do
do
do
do

10 % jest to tzw. projekcja wstępna
35 % zasadnicza
45 % wybiórcza
65 % pasmowa
75 % całkowita
100 % pewna

W tych stanach my uczymy się pewności, w duchu istnieją stany nie wiedza,
masz pewność, że to możesz zrobić.
Jak w nas pojawi się 100 % pewności to znaczy, że mamy tyle rzeczy
przerobionych, że włączyła się świadomość twórcza (chodzisz po wodzie ).
„Wszystkie te stany przedstawiamy wam po to, byście pojęli, że wszystko
potraficie, o ile tego zapragniecie, a zapragniecie, o ile wam pragnień i potrzeb nie
zabiorą (ograniczenia, które są w systemie, włączone od razu „uwalają” nas na
starcie, wierzysz, że nie będziesz chodził po wodzie, że pod woda nie będziesz
oddychał itp., mamy przebudowywać DNA pod kątem naszych pragnień – wolności,
miłości i szczęścia, jak żyjesz tym pragnieniem pojawia się potrzeba, w stanie
duchowym odczuwasz je dla wszystkich i wtedy te potrzeby uruchamiają pozostałe
mechanizmy, klucz w DNA), pragnienie to jest zamierzanie, żeby coś się stało
z poziomu duchowego (to jest jakby cel – ma być bogaty, natomiast potrzeba, to
jest doświadczanie czegoś, by stało się stało to co zamierzasz, nie mylić
tego ). Możecie odzyskać tylko te pragnienia (bo nam pozabierali ), które stoją w
zgodzie z kodem waszej duszy (czyli ciągle zejście tu nas warunkuje, jesteśmy
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warunkowani na poziomie duszy, te pragnienia możemy odzyskać, które duch uważa
za słuszne, bo on daje do nich dojście, a my to mamy zrobić, niech twoim
pragnieniem będzie odzyskanie twoich pragnień). To one (pragnienia) warunkują
potrzeby i nimi sterują (a my wchodziliśmy w potrzeby, a potem były np.
rozwody). Gdy ten proces jest zaburzony i nie żyjecie pragnieniami, wtedy to
potrzeby zaczynają wami sterować, przez co zanika umiejętność korzystania z mocy,
którą kieruje świadomość, a raczej umiejętność korzystania ze świadomości, np.
mamy pragnienie zaspokojenia pragnienia czyli napicia się wody, to pragnienie nie
oznacza obowiązku uruchomienia standardowej potrzeby wypicia szklanki wody (nie
musimy pić, światło daje wszystko). Jak i pragnienie bycia uzdrowionym nie oznacza
uruchomienia pójścia do lekarza, bowiem w przestrzeni wszystkomożliwości można
błędnie korzystać z innych, tzw. zastępczych pragnień, jak np. z pragnienie,
doświadczania picia wody (duch chciał doświadczyć materii za pomocą zmysłu
smaku ), jak i pragnienia bycia leczonym”.
Czyli, jak się budzimy w Duchu, a kierujemy się potrzebami, to popełniamy
błąd i nie leci to, co mogło być. Dlatego Duch, korzystając ze swojej mocy, która i tak
uruchamia wszystko w przestrzeni energetycznej, jest średnio, 4-krotnie silniejszy,
ale on kieruje się pragnieniami, a nie potrzebami. Jak potrzeby powstaną, wtedy są
one realizowane - a my swoje. Np. leczenie kolorami, a ile znasz? 7 ?, ale jest ich
kilkadziesiąt  którym więc działać? Natomiast pragnienie, jak je masz: światłem
„przyłożę”.
Jak chcemy kogoś uzdrowić to mamy żyć pragnieniem, by on był zdrowy i
szczęśliwy, wprowadzamy Ład Boży, najwyższą cząstkę, która wszystko wie, łącznie
ze zdrowiem. To krótkie coś (przekaz), uzmysłowi nam, gdzie jest różnica między
duchowym pragnieniem, a duszebną potrzebą (trzeba iść do toalety itp. ).
My musimy nauczyć się, że w ogóle nie musimy korzystać z potrzeb. Ciało coś
tam potrzebuje, ale my nie musimy orientować na to uwagi. Pragnienie zdrowia,
szczęścia i samo leci. Kiedy przychodzi potrzeba na poziomie duszy, doświadczania
czegoś, miłości, przyjaźni, to się to włącza samo, ale my nie zaburzamy procesu. Idę
ulicą, jest pragnienie bycia szczęśliwym, włącza się gdzieś tam potrzeba, ale ja jej nie
czuję, bo pozwoliłem duchowi sterować. Jakby potrzeba mną sterowała, wtedy
zwracałbym uwagę na nogi itp. I stał w miejscu. Natomiast jak wiem, bo mam
świadomość włączona, że to się stanie, że to są zmiany, zestrojenie, współbrzmienie
to idę i samo się pojawia.
Mieliśmy się kierować intuicja duchową, a mieszaliśmy duchową z
energetyczną  to czym jest duch, z tym czym jest dusza. Tłumaczyliśmy wszystko
na poziomie duszy, co się u góry znajduje. Musimy dokonać przeskoku i zacząć
inaczej myśleć, a myślenie się kończy, bo z potrzebami jest związane. Potrzeba
potrafi przyćmić umysł najedzenia, gromadzenia różnych rzeczy, a 90 % jest
wdrukowane, bo to są programy. Musimy zdać sobie sprawę z tego, jakie
popełnialiśmy błędy.
Nie ma żadnego znaczenia z jakiego prawa korzystamy, czy PWW czy PTP, to
jest tylko postawa, specyfika, układy między tymi istotami  ale prawa energetyczne
i duchowe są te same (Hitler i Stalin korzystali z tego, wiedzieli, że mogą, Stalin

240

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

podporządkował sobie Rosje i rękami Rosji działał. Wykorzystywali drugiego
człowieka ).
Jezus był Bogiem we własnej przestrzeni i działał (swoimi rękami). Korzystał z
tych samych praw, mieli Wolę i pełną świadomość tego, co mogli. My też możemy.
Musimy wejść w te stany i poczuć, że możemy, przez świadomość można wówczas
właściwą pracę nad sobą.
Sprawdzać:
– ile informacji nam podali do tego, by pracując nad sobą osiągnąć
Jezusa, na razie nie pytamy czy będziemy w to wchodzić,
wykorzystywać ( 99 % ).
Wejdziemy w Strumień Życia, jak nie będzie słów, to i tak stany jakieś muszą
się zapisać.
Sprawdzić:
- aktywne w sobie cząstki życia, jest nie ze strumienia życia, który jest
programem korzystającym z życia, tylko Życia (0-15 włącza się i
spada ). Jezus - Syn Boży, a Bóg to było jedno. Każdy z nas musi
wrócić do domu.
Musimy zbudować siebie, a budowa siebie polega na odczuciu stanów.
Zetkniemy się z przeciwieństwami, które chcą nam utrudnić pracę i odczujemy stan
wszystkomożliwośći, to jest budowa.

Modlitwa 2 – skrót :
Na poziomie energetycznym „słyszymy” i wiemy, to samo jest na poziomie
duchowym, tylko na poziomie energetycznym jasnomówienie, jasnosłyszenie
właściwie nie istnieje, sygnał odebraliśmy w głowie. Ważne jest co innego, nie
musimy odbierać sygnałów tylko czuć, czy jest zagrożenie czy nie, czy zrobić to, czy
nie. To jest właśnie później forma tej jasnoobecności we wszystkim z
jasnowiedzeniem. Po co mi całe księgi, czuję, idę, pokazują mi się sceny  o to tu
chodzi. Musimy dać się uwieść naszemu własnemu Duchowi, ze wszystkimi
dobrodziejstwami z tego wypływającymi.
„Pomódlcie się o spokój dla swojej skołatanej duszy, która się wszystkiego boi
(gdzieś głęboko jest lęk, że coś się nie uda, że nie wyjdzie itp.), to męczy każdego,
ale jest to zrozumiałe wtedy, kiedy nie ma w człowieku pełnego światła”. Pokazują,
że my możemy włączyć sobie - bo mamy pragnienie uwolnienia się od takich
niekorzystnych stanów - włączyć sobie projektor, dzięki temu to światło, które nas
raz na zawsze przeniknie, pozwoli nam wchodzić w te stany zwątpienia lub z nich
wychodzić. My musimy bowiem znać jedno i drugie, ale będziemy mieć wolność w
dokonywaniu wyborów. Wprowadzają w nas zmiany, serce otwiera nam się na
plecach, zmieniają prawo energetyczne. Tamci (ciemni) nie mają sposobu na to, by
przeciwdziałać temu co będzie z nas płynąć. Całym sobą promieniujemy światłem,
nie mogą nam w sercach mieszać.
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W serca wchodzą elementy życia. To jakby strumień życia podpowiadał
świadomości (np. co jest w naszym ciele). Nasze pole wibracją jest podobne do
strumyka, który w nas wpłynął i uruchamia kolejne pasma w nas. Czuć wszędzie
ruch.
„Powiemy wam, że nie wszystko jest po naszej myśli, nie wszystko jest tak
zrobione jak być powinno, ale idzie wsparcie (światło u góry - dla nas i dla nich ),
którego i my nie rozumiemy. Wiemy, że istnieją „moce”, stany, co właściwie zaczyna
powoli oddziaływać po to, żeby nasze pragnienia, mogły się zamanifestować”.
To jest zjednanie z wszytkomożliwością, dzięki czemu będziemy już mogli się
odnajdywać.
„Przekuwają” świadomość energetyczną, bo musza ja przekuć
świadomość duchową i może boską ( pod odczucie tego ).
„Jedynym tłumaczeniem jest, że po dniu przychodzi noc, a po nocy dzień”.

pod

Będziemy odczuwać to, co kimś kieruje, jak miotają potrzeby, czy jest w stanie
z tego się wyzwolić, czemu chaotycznie o jednym i tym samym mówi. Duch nie
odczuwa potrzeby mówienia, tylko werbalny umysł - czyli analityczny.
„Kto gada i gada, ten w sobie przepada”.
My zaczniemy - odczuwając wibracje kogoś - wiedzieć, jaki jest stan tego
człowieka. Zaczynamy postrzegać proste związki, będziemy umieć się w tym
odnajdywać, to stan zespolenia z całością (nie musimy rozumieć). To jakby nasze
zachowanie wynikało już z intuicji. Przyjdzie dla tych, którzy słyszą swój wewnętrzny
głos. Słyszy ten, kto nie zakłóca go głosem zewnętrznym i zgiełkiem wewnętrznym,
sowim i płynącym od innych – cisza, obserwacja i wszystko w sobie masz, wszystkie
elementy do właściwego odnalezienia się tu u teraz.
Pokazują jak będziemy uzdrawiać – dotykamy takiego centrum (mamy w
głowie i na sercu ), dobrze to dać na głowę, bo jednocześnie świadomość budzimy.
W intuicyjnym działaniu będziemy wiedzieć, jak cos uruchomić, bo moc do tego jest.
- Koniec U niektórych pojawia się już biały głód walki, biały głód mocy i biały głód
autorytetu, po to, by pomagać innym. Wtedy w realizowaniu tego pragnienia
pojawiają się okoliczności to tłumaczące np. : kamienie i inne rzeczy.
Parametry kamienia nie koniecznie tyczą się kamienia, tylko jego posiadacza i
tu można popełnić błąd.
Jak jest obróbka energetyczna trwająca ileś, to Góra podpowiada jak jest, bo
niektóre rzeczy trzeba wykorzystać, bo są pozytywne, bo on padnie za tydzień albo
odwrotnie, trzeba uważać, bo ktoś jest chory, zarazi, będzie źle. Natomiast to, co jest
w środku można sprawdzić i wtedy niektóre osoby wyglądają znacznie korzystniej niż
jest, u innych czasami, jak podłączone są energie wspierające, wygląda to gorzej, ale
przynajmniej prawda wychodzi.
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Można odsunąć wszystkie energie jakie są i przyjrzeć się temu co jest w
środku. Robić takie badania i w energii jedynej i EP.., od razu wiadomo z kim mamy
do czynienia, bo prawdziwa postawa jest ta ukryta. Jak się kogoś wyczyści, do
równowagi doprowadzi, wtedy człowiek będzie taki, jak to, co w środku jest. My to
budujemy i czasami tego nie widać w energetyce (dlatego ciemni tak chcieli tak
Janka zniszczyć i dobro w nim).
We wszystkich weszło Życie. Trzeba zwracać uwagę na to, by to życie było.
Działanie jest bardzo proste, pozwalamy tylko na to, by to, co jest w nas obudziło się
w drugim człowieku. Nie ma znaczenia jak będziemy umysł do tego przekonywać, czy
to samo budzić drugim człowieku automatycznie, czy będziemy wiedzieć, ze to od
nas płynie.
Życie można zabić w sobie np.: tytoń 30%, znieprawienie w 100 %, chodzi
o to, by się utrzymać, przez brak ćwiczeń ginie 10%. Musi być ciągle sprężystość
komórek i rozświetlenie wewnętrzne, by ono mogło cały czas swobodnie przepływać
( nie zapominać o gimnastyce ). Życie można zabić w sobie, ale jak już będziecie
wracać jak tylko człowiek wraca do siebie to tak samo jak teraz jest z Dziuplą, ona
sama się aktywuje, nie trzeba już jej budzić, wystarczy znowu wejść w EJ, choćby był
w strumieniu energii przeciwnej, ona automatycznie włącza się. Oriny są
programowe tak jakby przed ekranem siedzieć i gadać. Tak, że czuć po prostu
obecność. Różne zmiany zachodzą, każdy sam musi to sobie sprawdzić.
Sam Kamień ma w sobie kanał (Krzysia). Uruchomić można w nim Kwaka, ale
tylko uruchomić może jego posiadacz. To wszystko, co jest w kamieniu jest
słabiutkim instrumentem, reszta jest w Krzysiu. Człowiek przygotowuje sobie pewne
rzeczy do budzenia, taka sieć, są informacje zostawione w ludziach, w
przestrzeniach, czasami jest tak, że ktoś się rodzi po to tylko, by jedna rzecz się stała
i to się komponuje, dzięki temu zło nie mogło (jak Góra mówi) wstrzymać Sieci
Proroka, ona musi być, do tych elementów się dociera w odpowiednim czasie.
Kamień leżał w rzece, jakieś eksperymenty są sprzed 2 tysięcy lat.
Kamień ma DNA, jak i my, nie ma może fizycznego, ale ma duchowe, jeśli ma
duchowe DNA albo energetyczne, to na tych poziomach my z tym czymś się łączymy,
czyli możemy pokodować programy, inne rzeczy. To, co robimy w przestrzeni, to
dzięki naszemu DNA i trzeba tylko sprawdzić czy działamy DNA energetycznym czy
duchowym, a więc nie o wiek (kamienia) chodzi, tylko czy coś było tu umieszczane,
coś co się rozbudzi itd.
Kamień (Alinki) wykazuje coś jak życie, może czasem jak sygnał na coś
naprowadzić, pomagać. To, co najlepsze, wystarczy sprawdzić powinowactwo
energetyczne, duchowe - jak z człowiekiem. Nosząc go, to jakby miała przyjaciela.
Kamienie to piękna forma zabawy.
Nie ma się co zastanawiać czy to było (kamień), czy przed chwilą zostało
zmaterializowane - bo jak artefakt zostało już wpisane w naszej Rz-ści i ma służyć.
Wszystko zmienia się w zależności od tego jak my się zmieniamy. Ważne jest,
by się doskonalić i by się porty otworzyły. To, co człowiek może zrobić bez problemu,
to jest dojście do Pra-Ojca. Dojdzie to się wysypuje całe bogactwo tego wszystkiego,
nie da się tego ogarnąć! Uczą nas tylko poznawać w 40 %, Jezus nauczył się w 30
%, udoskonalił się, bo wiedział, że to jest zaśmiecanie. Trzeba znaleźć konkretną
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drogę, najprostszą, a inni niech tłumaczą, dlatego uprościł to do poziomu Ojca.
Natomiast tu grupa chciałaby aż w 60 % pojąć i nie rozumieją, że to myślenie i
dociekanie wszystkich szczegółów jest błędne, bo zaśmieca, ogranicza, nie widzi się
tej, tylko wyrywkowej ścieżki. Jak to się stanie (będzie latać po dachach), wtedy
można zająć się elementami dodatkowymi, ale człowiek tego nie udźwignie
i każdy ma wtedy swoją działkę, jeden Syriusza, inny Ślężę itd. i nagle wiedza innym
się przyda, po to, by w przyszłości przez tych, którzy nie osiągnął takich poziomów,
ale pchną naukę do przodu w tym samym kierunku. To, co robił Jezus i tak będzie
kiedyś naukowo robione, nauka medycyna do tego dojdą i będą to robić.

Modlitwa 3 – Białe Światło – (skrót):
Życie jest. Pięknie promieniuje, otacza nas i w nas pobrzmiewa, a to oznacza, że nim
już można działać. Jak uda się włożyć życie w drugiego człowieka, to ono jest i
działa. Sprawdzimy, czy jak ten drugi człowiek zaczyna być zły, pali, czy wykasuje
ten program, nim on swoją robotę zrobi. Jeżeliby tak było, trzeba by było udzielić
wskazówek, a może być tak, że my to działanie - bo daliśmy życie - będziemy
kontrolować z poziomu naszego (w przenośni) umysłu, bo umysł wtedy nie jest
programem, wtedy jest podporządkowany jaźni i co na niego scedujemy, pamięta i
dba o to, by było to uruchomione cały czas.
„Nie opuszczajcie domu swego”, pokazują na nasze domy, miejsca, działki, to
jest przygoda, manifestacja życia, która została zaburzona. Już pojawia się możliwość
budowania domu swego. Mówimy o domu swym - czyli tym, skąd przyszliśmy i całą
mocą swego serca, zapałem w dążeniach musimy powrócić tam, by zjednoczyć się z
całością.
Widzimy na skali nr 10, człowiek dochodzi do poz. 16-stego, styka się przez
poz. 17-sty ze swoją aktywną cząstką już stykająca się z PozaRzeczywistością, na
poziomie 18-stym człowiek jest odwrócony - ten punkt styczny - następuje przepływ
świadomości w jedną i w drugą stronę. Wtedy, jeśli człowiek już się utrzyma, albo
Syn Boży czyli Duch Całości zejdzie w dół, droga, mówimy o zjednoczeniu 100 % w
trzonie duchowym, droga do Boga jest wtedy na stałe otwarta. Doskonalimy się,
popełniamy błędy, ale jest konsekwencja tych błędów, dlatego ważną rzeczą jest, by
Duch Całości był obudzony, by przejął kontrolę nad nami, byśmy poprawnie we
wszystkim się odnajdowali, wtedy wszystko jest pod należyta kontrolą, bo jak dobry
rodzic, jest cały czas przy dziecku, do tego dążymy, wtedy spokojnie się rozwijamy,
dążąc do tego, by po drugiej stronie odnaleźć się w pełni jako Syn Boży.
To światełko to życie co w nas jest, przy działaniu skupić się chwilę - nie
skupiamy się na uruchamianiu procesu, bo my go uruchamiamy sobą, swoją
obecnością i wolą - lekkie uspokojenie, musimy wiedzieć o co chodzi i dajemy to, co
jest w naszej ręce (życie), wciskamy w drugiego człowieka, bo dotykamy i się w nim
to budzi. Wczoraj podpowiedzieli, by stosować Jezusową technikę po to, aby nie tylko
uzdrawiać ciało, ale by jak najbardziej boską świadomość w człowieku budzić. Oni
kładli ręce na głowę, nie musimy tego robić fizycznie, ale dobrze jest położyć, wtedy
nagle w mózgu powstaje światełko, czyli to, co będziemy robić, na czym nam
powinno zależeć, to na tym, by dusze nie zostały stracone, by Duch został obudzony,
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by Syn Boży się przejawił. Czyli wszystko to, co robimy to po to, by Syn Boży
powrócił do siebie. Skoro przerabia lekcje tutaj, miał pewne zadanie, czy ze
zstąpieniem czy ze wzrastaniem, nie ma to dla nas znaczenia. Dla nas znaczenie ma
to, by jak najbardziej obudzić, zaktywować, te cząstki jego w sobie. Czyli jak w
przenośni kładziemy ręce na głowie, to budzimy Syna Bożego, jak kładziemy potem
na sercu, to działamy na wszystkie człony, na przestrzeń, na ciało fizyczne, na
cokolwiek, wprowadzamy Ład Boży z Bożą Sprawiedliwością, tam są cząstki życia,
czyli życie, które jest w strumieniu i wszystko poprawnie działa. Tak naprawdę już nie
trzeba byłoby mówić – nerka, cukrzyca, że opętanie ma zniknąć, to już powinno być,
ale trzeba to sprawdzić, może to daje nam większą pewność.
Normalnie powinno się tylko powiedzieć „błogosławię cię Bogiem” czy po
naszemu w inny sposób, czoło, serce i rozprzestrzenia się, te cząstki życia robią
resztę. Cząstek życia nie można uruchomić, jeśli nie działa Prawo Śmierci,
jeśli nie działa Prawo Zmian.
Nasze zewnętrze jest wypełnione. Otacza nas jajo energetyczne, ono daje
nam spokój, jak jest pełne, nie odczuwa się energii płynącej od innych osób, jest
dystans.
Jesteśmy chronieni przez własne, silne, jednorodne pole energetyczne i
duchowe (chyba, że zło wypłynie ze mnie). Inny człowiek może tylko ugiąć to pole,
ale nie przebić (jak kapsułę żelową), to utrzymuje nasze serce, z niego to płynie, od
środka.
Z głowicy idzie promień na nasze czoła, wygląda jak kryształ, ma kształt
rombu. Działa jakiś program z kryształu, z PozaRzeczywistości. To, co tu umieszczają
to jakby obdarzali nas nową świadomością. To, co z nami robią, mimo chwilowego
np: rozdygotania, będziemy mogli to utrzymać też po wyjściu z modlitwy, jak tylko
będziemy chcieć.
Jajo, to kosmiczna kapsuła na ten świat, to w przenośni nasze skrzydła.
Nawet inny jest oddech, inaczej płuca pracują, inaczej wszystko zaczyna
funkcjonować albo inny odcień tego. Trzeba utrzymać aktywność serca. To pole też
oddycha i synchronizuje się z naszym sercem, ma swój puls kosmiczny, a
jednocześnie dopasowuje się do naszego serca - ma jeszcze serce duchowe, bo my
zaliczamy ten poziom, by duch zstąpił, byśmy w tym połączeniu cząstki Syna Bożego
w nas działały. Czyli to połączenie góra-dół, dół-góra jest aktywne. Oni nas budują,
czyli to jest umożliwienie duchowi przebywania tutaj, wpływania na energie, na ciało,
zmieniamy się, pojawia się akceptacja i odnalezienie się właściwe w danej sytuacji,
zachowywanie się duchowe.
To tak, jakby tworzyła się kapsuła dla Ducha, który będzie się w pełni swojej
mocy budził, teraz można powoli będzie panować nad materią, z tego poziomu.
Energie blokują przed atakami (chyba, że wejdziemy w EP) to jest totalna ochrona
dla człowieka, który chce być czysty, dopóki ma otwarte serce, bo serce utrzymuje tę
potężną energię. Dbać o to, by było dobrze. Nie może być zła w ludzkim sercu. Nie
dać porwać się chaosowi. Serce działa, utrzymując nas i kapsułę w równowadze
duchowej, w równowadze między światami (jest punkt styczny na 17-stce, złączony).
Kapsuła ma oczy, zbiera informacje, przerabia i łagodnie nam podpowiada, pojawi się
forma jasnoczucia, jasnowiedzienia, kierowanie głosem wewnętrznym, uruchomienie
zmysłów duchowych. Nauczyć się temu bardziej ufać.
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Jak będziemy na ludzi działać, to to samo będziemy robić z ich przestrzenią.
Działanie będzie szło tak, jakbyśmy chcieli budzić Syna Bożego, musimy zniszczyć
wszystkie blokady, Syn Boży musi się obudzić, ludzie zaczną się zmieniać. Budzimy
prawdziwych właścicieli tych ciał - my kosmiczni bracia.
Jest element, którego nam brakuje, mówią o Złocieniu. Złocień jako stan,
jako element promienia boskiego  by ją mieć, trzeba nas sobą pracować, będziemy
ją tracić jak nie będziemy w Bogu czyli nie będziemy duchowo poprawni . Będzie, ale
my musimy szybko przerobić różne rzeczy, by ta Złocień mogła być wpisana w naszą
kapsułę i w nas, idzie z serca.
„Jesteś dla siebie wszystkim tym, czym chcesz być. Zapamiętajcie to
raz na zawsze, nic nie może się dziać - mówimy tu po wzroście - bez udziału waszej
woli. To, jacy chcecie być, zostaje w was automatycznie uruchomione, jeśli wołanie
jest wyraźne. Mówią człowiek śpi i przez sen mówi: „zupy, pić”, ale to nic nie dotrze,
natomiast jak otworzy oczy i w pełni świadomy rano powie „zupy, pić”, to jest to
chęć jego, by te potrzeby zostały zaspokojone”.
To samo jest z nami, jak my tylko czasami tylko mówimy: chcę być dobry,
chce kochać, chcę świat inaczej widzieć - to jest to mgła sennego, zagubionego
człowieka. Natomiast jak świadomie chcemy być jak najczystszymi i to jest głos
słyszalny, trwający jakiś czas, to jest zapisane i zmiana leci. Tu jest znów
podpowiedź, że wychodzeniem ze snu - czyli, że to nie jest chwilowe - jest
utwardzenie, ugruntowanie tego wołania. Na każdym z poziomów, prędzej czy
później ta potrzeba zostaje spełniona, ale trzeba to powiedzieć, to ma być wyraźne.
Pragnienia są duchowe, pozwólmy by się zamanifestowały, a ponieważ
Duch już się budzi teraz, to kierujemy się już tylko pragnieniami.
Potrzeby są energetyczne i fizyczne, ale one znikają, nie będą nas
męczyć, będziemy poza energetyczną manipulacją innych ludzi, poza energetycznymi
wejściami świata energetycznego. Będziemy stabilni, nie będzie iluzji.
„Powiadam wam, że stanie się cud nowych narodzin” (schodzi coś
nowego, będzie się manifestować, a ta manifestacja będzie w grudniu 2012, grudzień
to czas nasączania ).
Mamy zasnąć w tej kapsule, znikamy.
Wizja Zbyszka z innej planety ( plac zabaw i dziecko ).
„Bóg dał wam różną postać, różne cele, a wielu z was poszło innymi drogami,
ponieważ czując PWW odważyli się posłużyć własną kreacją, sądzili, że pójdą
właściwszymi drogami, że znajdą właściwsze rozwiązania, by zrobić to, co ciągle w
nich pobrzmiewało, ten cel, ta droga. Oni chcieli inaczej, nie słuchali głosu z góry i
pogubili drogi, a potem zgubili się.
O wielu rzeczach nie wiecie, nie wiecie, że istniejecie jednocześnie w wielu
wymiarach, czasami bywa tak, że coś w jednym wymiarze znika, a przechodzi
świadomie do innego, by coś naprawić, dzięki czemu inne, wyższe cząstki będą
mogły coś zmienić, poprawiając jednocześnie w jakimś wspólnym wysiłku układ sił,
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biologie na tej Planecie, na której jest tak źle”. Ten syn widział pasma swojego ojca
gdzieś połączone z Zbyszkiem.
Ciał jest wiele, Dusz jest mniej, które prowadzą, Ducha też, Ojców mniej, a
Pra-Ojciec jest jeden. Pokazują drzewo, które idzie do początku, a początek to jest
wejście w PozaRzeczywistość, gdzie jest Syn Boży. Wszystkie drogi prowadzą do
Nieba.
Wielu z nas, a tak jest, jest w tej chwili pełno-aktywnych na jakichś statkach
np.: UFO.

Modlitwa 4 – wejście w Syna Bożego
Pokazują to, co ma być, pokazują jak modlący się Jezus po zjednoczeniu
trzonu duchowego znajduje dojście do Najwyższej Istoty  to jest śpiący, śniący o
tej rzeczywistości Syn Boży. Promień poszedł od Jezusa do Syna Bożego i wrócił,
łączą się w połowie drogi, jakby taki talerz i tutaj jest Ocean Wszystkomożliwości
między tymi dwoma parametrami, to tak jakby imię z jednej strony i imię z drugiej
strony (jak dwa dekle) i między tym powstaje coś, co dopiero będzie zapisane.
Jezus całą swoją świadomość wyekspediował z jednego kręgu do Syna Bożego
i nastąpiło pojednanie, przez to zachował cześć wolnych wyborów, Syn boży dał Mu
wolny wybór.
My teraz mamy wysyłać promień do Syna Bożego. Cząstka Jezusa, Jego
dokonań jest w nas zapisana, była tez ukryta tu od wieków. Jezus przygotował, jakby
sobie powrót, drogę do góry. Ukrył to w pierwszych cząstkach DNA - Zło
wkomponowało te cząstki w strukturę ludzkich ciał. Jak się uda coś zrobić w grudniu,
obudzi się prawdziwa wibracja tych cząstek i zacznie zmieniać ludzi, będzie to ruch
odnowy duchowej. Jesteśmy jakby we wnętrzu żywej istoty - mówią, że jesteśmy w
sobie samych. Rozwijają się w nas umiejętności duchowe, pragnienia posłużenia się
mocą, cele itd.
Zdolności, umiejętności to jest to, co my tutaj robimy, oczywiście w
poprawności duchowej, w dobru.
Śpiący Syn Boży nas odnalazł, przypominamy stalagmity, nie mamy swojej
postaci, to jest zapis nas, program.
Mamy się nauczyć swojej BEZWAŻNOŚCI, bo dopóki czujesz, że masz
znaczenie to skupiasz się na swojej woli, na swojej mocy, na swojej obecności i nie
jesteś w stanie odczuć woli, mocy i obecności zewnętrza, a my jeśli chcemy, by wola,
moc i obecność Syna Bożego zadziałała, to musimy odczuć w totalnej pokorze
Miałkość swoją. To nie jest Miałkość degradująca, ile to jest odczucie roli, którą
dotychczas spełnialiśmy. Musimy umrzeć tutaj, jako coś oddzielnego,
indywidualnego na rzecz obudzenia się czegoś, co tutaj jest znacznie potężniejsze
i doskonalsze. Dopóki my w gęstych energiach myślimy o sobie - wielkie,
wypasione Ego (nie ma znaczenia, fizyczne, energetyczne czy duchowe) - to nie
czujemy i nie słyszymy Syna Bożego, nie potrafimy skorzystać z tego, co w nim
jest, dlatego mówią „patrzcie cały czas stojąc na zewnątrz, patrzcie na ten dysk, na
ten piekielny, pięknie wyglądający czarny placek, na którym są umieszczone martwe
elementy, te stalaktyty, w których jest ukryta nasza, samoprzeżywająca wszystko
świadomość, to wy, genialny, żywy program, cząstka jednak Syna Bożego”.
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Jeśli pojawi się pragnienie obudzenia się w Synu Bożym, pojawia się pierwsza czarna
nić, czarne sygnały doszły w lustro, z lustra zaczyna to „coś” wnikać do stalaktytu.
Coś z Syna Bożego wchodzi do stalaktytu, zaczyna sterować tą samoświadomą
cząstką, tym programem, wchodzi, by tu czegoś doświadczyć. Powoli przestajemy
świecić.
Wszystko, czego doświadczamy to jest iluzja. Nam się wydaje, że idziemy, że
za horyzontem jest coś innego, a oni tylko zmieniają zdjęcie, jest to pełno-aktywne
zdjęcie - tylko to, co się do nas przybliża, powstaje, to przenośnia tego ruchu.
Tak naprawdę świadomość przeżywa, niemniej w doznaniu Świat, jak te założenia
przyjmiemy, jest totalnie prawdziwy. Pozostaje nam tylko pozwolić, by to coś, co
płynie z czarnego kręgu, nas przeniknęło i poprowadziło jeszcze dalej.
To jest wstępne wejście. Jesteśmy ciemni, jak mrok w nocy, jedynie jest
trochę jaśniejsza, najbardziej na szczycie czoła, pulsuje w rytm serca. Inna odsłona
Syna Bożego, zwyczajny człowiek, wie, że mało wie, że musi coś udoskonalić.
Programowanie umysłu powoduje, ze nie widzimy tego, co jest, a przez to nie
potrafimy wejść w prawdziwe, duchowe odczuwanie, a tego nas teraz uczą. Poznasz
siebie samego jak odczujesz kim jesteś.
„Skoro załapałeś, że po drugiej stronie jest i tak jedno, a skoro tu dotarłeś,
możesz tego doświadczyć, to pozwól, żeby popłynęło do ciebie wsparcie od tych,
którzy witają cię na progu nowego świata, a czy ten nowy świat będzie w tym
świecie iluzji, w tym fotopalstikonie wielowymiarowym, czy tam - nie ma to
znaczenia, bo w tym doświadczeniu od już: to co na górze jest tym co na dole, to
czego doświadczasz tu, jest zapisane na górze. To, co możliwe jest przez ciebie do
doświadczania na górze, będzie automatycznie doświadczane i tutaj.
Pozwól, byśmy napełnili cię i twoich braci (przyjaciół) Duchem Świętym. Duch
Święty jest portem komunikacyjnym między wszystkimi przestrzeniami, a tym
bardziej między wszystkimi waszymi członami, między Ciałem, Duszą, Duchem, a
Synem Bożym, „Bogiem”. To był chyba ukłon w nasza stronę. Ten stalaktyt to
świadomość Syna Bożego, to jest umieszczane teraz w nas. Tak jak my
świadomością byliśmy w kosmicznym Synu Bożym, tak kosmiczny Syn Boży swoją
cząstką wchodzi w nas, jest też tu obecny. Jest połączenie między istotą ludzką i
Synem Bożym jak między rękami, jedna może odciąć druga, tak żeby zniknęła, tak
może dusza ludzka, duch i cały człowiek pójść na zatracenie, ale to tu, w duchu, to
jest wsparcie jednej ręki dla drugiej ręki, a całość, czyli myśląca głowa, to Bóg, ale
dwie części w prawie duchowym należą do Boga, to jest jedność, której nie jesteście
w stanie doświadczyć za życia istoty ludzkiej. Wszystko to, czego doświadczamy to
jest podpowiedź, jak poprawnie żyć, jak funkcjonować, jak odnajdywać się tak by
wszystko to co robimy, było przeniknięte Bożym Światłem. „Więc te nie, istniejące w
was początki, to nic innego jak wasza poprawna wszechobecność.
Z każdym poprawnym czynem, czyli właściwym duchowo, odnajdujecie
utraconą cząstkę siebie. Ona tam była tylko wyście nie odczuwali jej obecności. Od
dziś śpiący Syn Boży jest w was, a wy śpiący czyli śniący nim. Połączenie jest poprzez
serce. Dopóki wasze serce działa Syn Boże i syn człowieczy potrafią razem
współpracować i doświadczać w jedności życia, które i tak zapisze się we wspólnym
doświadczeniu, w Boskiej całości.
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Pozwólcie sobie teraz na to, by cząstka Syna Bożego wpłynęła do was i
pozwólcie sobie na to, by pobłogosławić siebie - czyli ten pendrive w Synu Bożym, by
posłać Synowi Bożemu uśmieszek, by wiedział, że budzimy się (wysyłamy sygnał), by
poczuł, że jest dobrze, by poczuł pierwsza iskierkę szczęścia, którą my Mu posyłamy.
Pozwólmy teraz, by ta cząstka Syna Bożego rozgościła się w nas, by w nas zaistniała
i nam towarzyszyła, wspierała. Patrzmy Jego i swoimi oczami. Trzeba nauczyć się
kierować głosem wewnętrznym, którym On się staje. Syn Boży zacznie przez nas
przemawiać, zaczniemy wspólnie działać”.
Pokazują Jezusa, prawa dłoń na brzuchu, lewa uniesiona, zgięta w łokciu, jak
do powitania, dłonią skierowana na zewnątrz, ręka przy tułowiu, tak jakbyś dotykał
magicznej przestrzeni snu, w tym śnie był i mówisz o co chodzi.
Można położyć na ludzkiej głowie rękę i go uzdrawiać, ale to można to zrobić te
mentalnie i wprowadzasz zmiany.
Pojawiła się jakaś Obecność i wszyscy wstali.
Od teraz wszystko będzie intensywniejsze, poziom wibracji się podnosi, przez
co jesteśmy łagodniejsi.
„I nie zapomnijcie, by czynić cuda w Imię Pańskie” – nie jesteśmy tu po to,
by tłumaczyć, tylko po to, by zmieniać świat i przypomnieć światu, że
istnieje Bóg-Ojciec, że do Niego może powrócić każda zagubiona istota o
ile się jej podpowie jak to zrobić i to zechce. Po to tutaj przyszliśmy,
przyszliśmy ratować braci i siostry, tworzyć, wraz z innymi, podwaliny pod nowy
świat, świat, w którym będą istnieć nasze dzieci, w szczęściu, wolności, w miłości.
Ludzie w przyszłości będą mieć zdolność widzenia w pełni świata energetycznego
i duchowego.
Możemy odczuć pasma duchowe (nie widzieć, nie rozumieć, a odczuć),
nastąpiła integracja z naszymi wyższymi cząstkami i o to dzisiaj chodziło.
- Koniec Odczuwamy łagodność, trzeba się tego nauczyć i przyswoić.
Sprawdzamy: - zjednoczenie w trzonie duchowym:
jakie było i jest trwałe
- skuteczność w działaniu
Działać trzeba tym sposobem z Raju, tam gdzie siedzi Zeus i
przychodzący w świetle mówią „prosimy tu o poprawę relacji, prosimy, żeby nasze
życie się ułożyło, by wątroba była zdrowa, On tylko wyciągał ręce tak, jakby do
poddanych, ale jako tych, co Mu zaufali czyli własnych dzieci i wszystkim pomaga, ile
może.
Dzięki temu co się stało będzie można, siedząc na tronie w raju, odczuć Zeusa
w sobie, to, że się takim kimś też jest czyli to będzie obudzenie części mocy, z której
i tak kiedyś się korzystało, czy w wyższych pasmach korzysta. Wszyscy w to samo
działanie, nagle się Zeus rozmnożył. Działając na jedną osobę, a chcemy zmienić tę
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rodzinę to działając na jedną, czyścimy te wspólne powiązania w ciele, to działanie
poprzez niego na rodzinę.
Działanie – wejście w stan – modlitwa
Pozwólmy sobie na to, by odnaleźć się w duchowym świecie eksperymentu.
Jest ta przestrzeń, w której się trenuje. Tak naprawdę znajduje się ona w Koszarach,
w Zbrojowni, tam jest arena ćwiczeń, można tam wejść i stamtąd przenosimy się do
różnych obszarów. Mamy odnaleźć się w tym pięknym zamku, gdzie jest postać
Zeusa i to my mamy siedzieć na tym tronie. Siedzimy tu, ale jednocześnie wiemy, że
każdy z nas, gdzieś w tle, w swoim raju, bo każdy ma swój raj i film (o tym nie wolno
zapominać). Jest program, który tych, którzy doświadczają życia, łączy, ale każdy z
nas jest oddzielny. Jak siedzimy na tronie, to widzimy tylko taki przebłysk jakby za
zamgloną szybą, że nasi bracia, czyli my, też tam siedzą i w tej samej chwili robią to
samo, czyli każdy w tym swoim filmie, w swoim śnie, wchodzi w ten sam stan. To
jest stan wstępnej wszystkomożliwości, ten świat jest wszystkomożliwością, ta moc
jest w zewnętrzu, w przedmiotach, w całości, a także w ludziach, naszych braciach,
którzy przyjdą nas o coś prosić, bo nie odkryli jeszcze w sobie tego, że mogą, że
mogą do nas nie przyjść i trzeba im pomóc.
Jak będą zdrowi, szczęśliwi, jak życie się im ułoży lub ułoży się dopiero ich
dzieciom, które im kiedyś za to podziękują i przeproszą za to, że nie dotrzymali
terminy czyli nie dotrwali do czasu (dzieci przepraszają rodziców, że rodzice nie mogli
dotrwać do tych czasów), przepraszają, bo mają moc, bo wiedzą, że mogą zmieniać
czas, ścieżki losu, przeznaczenia w czasie. My - czyli każdy z nas, czyli Zeus, jest
tylko programem, który pomaga innym przez swoją obecność, zmienić to, w co oni
nie wierzą, że zmienić można.
Przychodzą teraz ci, którzy proszą o to wsparcie, powiedzieć co ma być. Rękę
wyciągamy, jest mocą, to co leci od ręki do nich jest Mocą, tu wszystko to jest Moc,
to jest obszar, przestrzeń wszystkomożliwości. Zrobić co potrzeba tyle, (przychodzą
postacie nawet nam nie znane ).
„Oto jest słowo, …”
To jest proste, ale dla kogoś, kto wie, że to prostym może być. To są nasze
narodziny w działaniu, to jest wreszcie otwarta droga do działań.
- Koniec Świat Zeusa czyli Raj, tamte energie, schodzą w te przestrzeń. My działamy
nie z poziomu tej przestrzeni tylko z przestrzeni wszystkomożliwości, która jest ukryta
w tym filmie w całości (jest niewidoczna). My, budząc się jako Zeus, posługujemy się
tą przestrzenią, tą podstawą tego snu, my z tego poz. działamy
(wszystkomożliwości), czyli działamy będąc cząstką przestrzeni wszystkomożliwości,
w której ten świat, ten sen jest tylko częścią. Gdybyśmy próbowali działać w tej
Rzeczywistości jako Zeus, to nie uruchomilibyśmy tego co trzeba. My wprowadzamy
w tamtą Rzeczywistość, albo budzimy ją, bo ona i tak jest gęsta. Jeśli ktoś tego nie
zrobił, bo tego nie odczuł, to jak odczyta skuteczność działania, to niech wejdzie w to
jeszcze raz i zobaczy, że on już z niebem zstąpił, a rajem całym zstąpił, z mocą, z
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cudami tam ukrytymi w tę Rzeczywistość, przemknął ten świat i człowieka i z tej
rajskiej Rzeczywistości zadziałał, zmieniając okruszki tego świata. To jest wyższy
poziom mocy. Ta rajska Rzeczywistość, Niebo, jak cały czas kontroluje ten proces,
ona to przejęła i koniec, otwieram oczy w tej Rzeczywistości, a to już nie ma nic to
do powiedzenia, będąc w słabszym świecie, nie mogę już tego zmienić. Jest większa
pewność, nienaruszalność, nie mogą zaburzyć.
Działania :
Sprawdzamy: ile % życia było w organie, bo jak nie ma życia w organie to
on nie żyje, nie funkcjonuje, energia płynąca od pozostałych cząstek
organizmu czy duszy utrzymuje ten zdechły organ – ile życia w tej osobie w %
- odpowiedź: tyle życia ile skuteczności w działaniu, natomiast w osobie
uzdrawiającej jest 100% życia, pytanie, dlaczego nie weszło 100%
życia choć działał jak Zeus ? Wszedł w Zeusa, a nie był całością
(całość to uzdrawiający, plus Syn Boży, to wszystko, wszystkie
twoje aktywne elementy). Promieniujesz aż cię unosi, światło jak u
Jezusa.
Z poziomu Zeusa już jesteśmy w stanie zebrać te cząstki, zintegrować w
jednym działaniu. Powtórka działania, było 30-krotnie silniejsze niż poprzednie.
To nie musi się działania zamykać, samo się zamyka, stało się.
Kolejna osoba – rozchwianie, sprawdzamy promieniowanie. Sprawdzamy efekty
uzdrawiania, a, my musimy być trzeźwi i uczciwie na siebie patrzeć. Wszyscy
sprawdzamy, bo po 6-ciu odczytach 7-my nie jest wiarygodny.
Kolejna osoba – badamy poprawność jako człowieka w %, o ile wzrośnie po
działaniu, w %, o ile wzrośnie po działaniu, w %.
Choroba – lekarze nie potrafią zdiagnozować – prowadzi do kalectwa, w kobiecie nie
ma życia, jest zakaz działania, ale można zadziałać za miesiąc, sprawdzać czy można
zadziałać grupowo – można, działamy, uzdrowienie w 80 %.
Sprawy, których nie będzie można załatwić samemu, a będą silne sprawy (
kalectwo, rak itd. ) wtedy będziemy załatwiać spotykając się.
Programy doprowadziły do tego, że my szydzimy z tego co jest doskonalsze od
wszystkich naszych możliwości (np. macica), ludzkie ciało to jest majstersztyk, to
kunszt. To Bóg stworzył i co tu człowiek ma do gadania.
Jak przystępujemy do działania to tak jakby coś, już dzięki nam to wymazało.
Poprawność naszego działania ( 80 % – dziś działamy pierwszy raz ).
Sprawdzamy:
jak blisko jesteśmy materializacji organu (w ilu % mogę
zmaterializować ), każdy ma inne, to na dziś, wspólnie 100 %.
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- jak blisko jesteśmy materializacji członów zewnętrznych
- kiedy najpóźniej to zrobimy – za około dwa tygodnie
Czasami nie można uzdrawiać, jest zakaz, uszanować to, bo to ciebie
oszczędzają (to jak walenie głową w ścianę), twój czas, nie dasz rady.
Sami dzisiaj będziemy dzisiaj dawać Oriny na tacę (ładować).
Pokazali to, co Zbyszek przeżył wiele lat temu, kiedy wchodził to Złotej
Kolumny, do Boga-Twórcy, do Tego małego Chłopca. Ten mały Chłopaczek stoi z
boku, ta grota jest wypełniona światłem i tam dalej nie było nic, bo było wejście w
światło. On był jakby tylko strażnikiem tego przejścia, ale jest jednocześnie BogiemTwórcą, totalna niewinność. Ale tam, w tamtym świetle to Jezus stoi i On jest obecny
całkowicie, ale patrzy na nas, jednocześnie na wszystko co istnieje, jest wzrokiem i
obecnością wszędzie. Pokazują teraz takie jakby światełka schodzą od Niego i każdy
na tym światełku, na tym promieniu może położyć swój Orin, w przenośni połóżmy
go na promyczku, wahadełko można też, ale jest naładowane i żyje, rusza się, czyli w
nim tez musieli życie uruchomić.
Natomiast Orin wszedł w światło serca Jezusowego i nie w samym środku
tylko lekko z prawej strony, potem lekko z lewej strony był widoczny, teraz jest duży,
a światło płynie dokładnie ostro w tym miejscu, w którym jest piramida w Orinie i to
płynie, płynie Jezus już ma na sercu inny znak, inna formę, a to płynie do naszego
świata.
Pokazują jak ludzie biorą ten Orin, już fizyczny kładą i w tym miejscu, gdzie
jest ta piramidka w Orinie, jest światełko i to jest światełko Jezusowe, nie Ducha
Świętego, 3% Boskiego światełko, Jezusowego.
- Koniec Była zmiana, u Niego co innego do tego świata, a potem to przyszło jakby od
Niego, takie połączenie się stało, zjednoczyło się.
Prześwietlenie musi być 100 %, dopiero wtedy program działa, czyli on jest
tak delikatny, że musi przepłynąć przez błony. Wtedy jak ćwiczymy, wystarczy 20
minut tej giętkiej gimnastyki (rozciągania), a w tym czasie musimy widzieć jak się
wszystkie komórki rozświetlają, czasem ludziom pokazują jedną komórkę i ona powoli
się rozświetla, cała jest jasna, to podpowiedź, że wszystkie są jasne i w tym czasie ta
gimnastyka i program działa. Nawet u osób, które nie ćwiczyły, po 2, 3 dniach,
rozświetlenie i sprężystość w komórkach jest taka, że program nie działa i wtedy się
automatycznie chudnie. Tyle tylko, żeby jeszcze zwracać uwagę na podpowiedź ciała.
Nie potrzeba to nie jem. Słuchać podpowiedzi i to działa, mniej się je.
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Wahadełkowanie Gliwice 25.09.2012 :
Uczymy się dwóch rzeczy – stanu Akceptacji i Doskonałości. Akceptacja to jest
stan, doskonałość nie wiadomo czym jest.
1. Wybaczenie zmarłemu ojcu:
a. sprawdzamy : ile % warunkowości było wobec ojca za życia i po
śmierci, gdy przyszedł w czasie snu.
Każdy z nas ma dostęp do tej samej Mocy, ale Warunkowość ją
ogranicza. Jezus był bezwarunkowy dlatego w imieniu tych, co stawiali
warunki potrafił działać, ponieważ w bezwarunkowości pomagał
każdemu.
Przyszedł we śnie nieżyjący ojciec – czy chodziło o wybaczenie ?
Wybaczenie i miłosierdzie nie jest dla innych, to jest tylko dla
nas. Wybaczenie zmarłemu nic nie zmieni, jest tylko dla ciebie.
W ilu % on jest u góry i będziemy wiedzieć co chce.
Jak (0 zero ) to piekło, ( 50 %) środek to zaniecha, od 10-40 %
czyściec. Wejdź w stan, daj mu balonik duchowy do ręki i
powiedz, leć.
Osoba 1 działa; w działaniu nie było warunkowości, można było w pełni
pomóc, z balonikiem wzniósł się do góry.
Sprawdzamy :
warunkowość wobec bliskich w % np. dwa lata temu i teraz
warunkowość wobec innych w % np: . dwa lata temu i teraz
Kim jesteś, Bogiem, żeby innym stawiać warunki…?
Bóg nie stawia nam warunków i my tego nie róbmy.
Jak przerobimy warunkowość, będziemy w pełni mogli korzystać z
tego, co już mamy. Te 9 %, które ma osoba 1 może w 100 %
blokować, a więc nie może być ani jednego %, ma być 0 %. Stany
Akceptacji, w które my wchodzimy to podpowiedź co do tego.
Warunkowość niszczy relacje międzyludzkie.
Mamy poziomy: fizyczny, energetyczny i duchowy.
Sprawdzamy:
- warunkowość na poz. fizycznym np. 45 %, a to oznacza, że
nawet jak jest namiętność i cokolwiek innego, będzie
warunek (ty też odwzajemniaj) ma być: ja jestem
namiętnością, całowaniem, co nie oznacza, że daję się
„robić w trąbę” - rozumiesz, odsuwasz się.
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- na poziomie energetycznym duszy – układy z ludźmi (nie sama
namiętność) to wszystko co jest, np. warunkowość tu
60%, ty masz warunki, inni mają warunki (ty mi to, ja ci
tamto, i co innego itp.). Tymczasem w bezwarunkowości,
jak w to wejdziesz, nagle wszystko jest, a jak druga strona
stawia warunki, odcinasz się od tej osoby. Warunków nie
stawia ktoś, kto już jest Boski, a więc samowystarczalny.
Warunkowość na poz. ducha (tu 100 %), musi się
przepracować pewne rzeczy. Na ogół ludzie są w 100 %
warunkowi – dramat!! Odkryć, że możemy być
bezwarunkowi, to doprowadza do stanu akceptacji
(stałego). Nic nie muszę, zabiegać o coś, robić, to, tamto,
to co robię to na trzeźwo, ale musze być na tyle mocny,
żeby te bezwarunkowość we mnie postrzegali. Jak jesteś
słaby, to powiedzą, że twoim warunkiem jest nadawanie
bezwarunkowości. Jak odczują, ze jesteś mocny, ale to
moc musi się już w człowieku wyrazić. Warunkowość to
ograniczenia, które sami sobie stawiamy, wiele nam
wdrukowano np. : cło, ale wymusza przez fizyczność.
Zdawać sobie sprawę z tego jak jest, wtedy nie ma tego
wewnętrznego bólu, płacisz i trudno.
2. Energetyka mieszkania:
Sprawdzamy:
- promieniowanie - ogólnie 20 % norma,
- czy nawiedzenie się tworzy, najniższe 55 %, demoniczne 75 %,
przejście też 75 %, najgorsza strefa mroku 150 %.
Czasami norma jest podniesiona, ale nie wynika z przejść,
nawiedzeń tylko z ludzkich energii, negatywnych myśli (tu były
ludzkie tylko 35 % ). Jest już Jasna Płaszczyzna. Od 10-0 % jak
ktoś wchodzi to lekko zaburza.
Jak wchodzisz do mieszkania, czyścisz lekko to mieszkanie, za drzwiami
jest to, co było. Są pewne rzeczy, które radiestezja uznaje za szkodliwe, ale
nie są i to promieniuje. Żyły wodne, cieki, sieć geopatyczna to jest szkodliwe,
inne (część) nie jest szkodliwa dla ciała, energetyki, to jest, ale nie działa.
Działając na ludzi blokujemy i czyścimy te pasma, które są w człowieku
niszcząco zawarte, może pochodzić od zwierząt (krowa, koń, kot, pies) lub
ludzi, blokuje się wszystko w jednym działaniu, ma to być odrodzenie istoty
ludzkiej
na
poziomie
fizycznym
energetycznym
duchowym
i zewnętrznym. Odradzam istotę ludzką.
Sprawdzamy stan poprawności w % osób np. w konflikcie. Jak działamy, nie
ograniczamy się do danej osoby, ale robimy to odbiorczo, bo człowiek jest
związany z przestrzenią fizyczną, bo ona stanowi ciało egzystencjalne
(energetyczne).
Poprawa sytuacji do 5 tygodni – osoba ma trudną sytuację życiowa, walczy z
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życiem.
Ważną rzeczą jest umieć komuś tłumaczyć, gdzie nie umie się odnaleźć, gdzie
są jego błędy. Jak otwieramy jaźń na cząstkę świadomości, to scenami nam
podpowiadają o co chodzi z tym drugim człowiekiem, żeby mu pomóc.
Charakter naszych spotkań się zmienia, wszystkie modlitwy do końca roku się
zamkną, te do nauki, będą konkretne działania wspólne i modlitwy na wzrost, na
doskonalenie się. Mamy wchodzić w praktykę.
3. Kontrola myśli, woli
Osoba 2 – umysł kojarzy się z fizycznością i Ego na tym bazuje. Trzeba „zabić
siebie” i zabijesz problemy, wdeptać w błoto (swoje ciało) wzrośnie poprawność.
Załatwić to z poziomie Ducha: umrzesz i budzisz się jako Duch, Duch nie ma
ograniczeń, Duch jest wolny.
To są przypadki dla poszczególnych osób, to psychologia duchowa, kiedy
przerabiamy np: pokochanie, to jest psychologia energetyczna. Psychologii duchowej
nie zgłębimy, więc to są przypadki dla poszczególnych osób. Podobna rzecz u kogoś
innego osiągnie się w zupełnie inny sposób.
Nie należy cofać się w to, co było (psychoanalityka), to co robią, jest to
zbrodnia – oczekiwania rodziny. Jak będziemy działać i pokazują scenę to nie musimy
wiedzieć co to znaczy, tylko sprawdzać co z tego wyjdzie. „Zabite” ciało osoby 2,
sprawia, że najbliżsi nie stawiają warunków, nie wymuszają. To, co oni czują, to ich
sprawa, tylko ty ich potrzeby, dążenia przyjęłaś jako balast dla siebie. Dzięki tej
przemianie duchowo-energetycznej doprowadziłaś do tego, że dużo z tego znikło.
Sprawdzić: ile % z tego znikło, jaka będzie poprawność osoby X, w %.
W ten sposób uczymy się jak dotłumaczać. Samo działanie to 20 % tego, co
człowiek potrzebuje, on potrzebuje umiejętności utrzymania tej nowej energetyki i
siebie po działaniach.
Chodzi, to, by odkryć mechanizm, dzięki któremu można komuś pomóc.
Technika, jak się ściąga i o co chodzi.
Ktoś inny w tej samej sytuacji (oczekiwania rodziny) odwróciłby się i poszedł,
ale to nie jest sytuacja dla osoby 2 ( nie potrafi tego zrobić ).
Kontrola myśli i woli i z tego kontrola egzystencji, bo wtedy będzie się
wiedzieć, na ile potrafi się pociągać za sznurki, a to jest ważne, bo musimy w ogóle
pociągać za sznurki, najlepsze jest wtedy, kiedy nie trzeba pociągać, wtedy jak moc
zaczyna działać sama.
W tym wszystkim o czym myśli:
- 30 % myśli sama tworzy, reszta napływa.
- z tych co napływa: 80 % to Twoje.
- to o czym myśli w 80 % miało źródło w tej osobie.
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- kontrola całości myśli 10 % czyli myśli rządzą osobą (5 tys
myśli/h - to półobłęd, jest ciężko).
Kontrola woli – mówi o tym co naprawdę możemy.
Kontrola własnej egzystencji mówi o prawdziwym wpływie na wszystko to, co
chcemy. By się stało ( w % ).
Aktywna zaradność życiowa ( średnia 4,5 ), tu 6 %.
Uwaga – staranie się wprowadza napięcie.
Interpretacja scen – tu trzeba dwie rzeczy zrobić, czasami może cała scena
nie dotrzeć, a interpretacja może być jakby cała scena dotarła.
Interpretacja może być właściwa tylko fragmentu %
- ile z tego co do ciebie idzie odbierasz (Góra chce 100 %, ty … %
odbierasz )
- interpretacja do tego co Góra robi w % (poziom interpretacji).
Uwaga: to, że pokazują scenę, nie znaczy, że ona zaistnieje. Sprawdzać, czy
to jest ostrzeżenie przed czymś co może się zdarzyć, czy zapowiedź tego co
się stanie. Sprawdzać podobieństwo, że będzie.
4. Zjednoczenie w trzonie duchowym.
My sprawdzamy zjednoczenie w całości i jak całość jest zjednoczona, rozpływa
się na zewnątrz i zewnątrz wpływa do środka, znak omegi, moc się wtedy tworzy.
Zjednoczenie na poziomie duszy to jest do umysłu, zjednoczenie na poziomie ducha,
bo przejściówką jest świadomość, to jest układ sensoryczny (jak nazywają) i duch,
ale jak ktoś nie pochodzi od Boga, czy jest Istotą Wzrastającą, a jego Duchem
Całości jest Ojciec i Pra-Ojciec, to ten Duch tu jest jednocześnie Duchem Całości, a u
Jezusa Duchem Całości był Bóg. Więc jak mówimy w całości to możemy powiedzieć
sobie np: nie interesuje nas co jest w końcu drogi tylko moja najwyższa cząstka, czyli
w całości twojej całej istoty, a więc i najwyższej cząstki, nie wnikając to, czy Bóg czy
Pra-Ojciec. Gdyby była Cząstka Boska to daje już 20 %, większe kryteria, cały czas
musisz słać pobudzające do drugiego energie (tu 50 % - wysoko ).
5. Osoba 5 – lekko chorobowe energie w sobie ma, dlatego taki dyskomfort w
samopoczuciu. Trzeba wstać, podskoczyć, żeby to wytrząść z siebie i będzie ok.,
zobaczyć jak to spada.
6. Osoba 6: jaka jest szansa sprzedaży mieszkania - % (do 6 miesięcy np.),
wzrośnie w dłuższym okresie czasu ( ok. 1 roku).
7. Osoba 7: W jakiej iluzji wobec samego siebie się tkwi w %. Iluzja nam
przeszkadza i tworzy nie to co potrzeba. Nawet niewielki procent w kryzysowej
sytuacji może bardzo zaszkodzić, a jak są słabości, ciemni czekają. Ciemni, jak nie
będą mieli dojścia do nas, znajdą dojście do bliskich. Dlatego naszym obowiązkiem
jest spotykanie się i dbać o całe najbliższe otoczenie.
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8. Nocne koszmary –
Sprawdzamy : w ilu % to co dzieje się z osoba jest neutralne,
niekorzystne albo korzystne.
9.
Nie pytajmy o to, co się po tym dzieje, to jest lekka frustracja
energetyczna tylko to, do czego ma doprowadzić, zapowiada pogorszenie
życia, polepszenie, czy bez zmian. Zapowiada polepszenie. Ma ścieżki losu
otwarte w 100 % , aktywna w 80 %, ruch w 30 %, czyli zmiany w 30 %, a
już mogą być w 80 %. W osobie są pewne bloki, musi uruchomić np. miecz i
to rozbić, zmienić ( wprowadzić zmiany ).
Po działaniu – osoba była przygotowana do działania w 100 %, zbadać, w ilu
% jego moc była przygotowana do tego, by to zrobić. On i jego moc, w
działaniu my to łączyliśmy jako jedno, a to nie jest jedno, w działaniu
posługujemy się mocą.
10. Nieżyczliwi, byli partnerzy
Sprawdzamy poprawność nie byłych partnerów, ale swoją. To nie byli
partnerzy mają się zmienić, tylko wasze postrzeganie ich. Musi popłynąć z
serca, przewartościować to, przemyśleć swój do nich stosunek. Szukacie winy
nie tam gdzie trzeba, nie ma mowy w ogóle o winie, podejść ze zrozumieniem.
Seria pechowych zdarzeń po konsultacji – co spowodowało te
zaburzenia – siły przyrody, rój, istnienie, trafia się. Interpretować pozytywnie,
przytłoczenie, bo dzięki temu się poprawia. Ogólnie nastawienie, jak ktoś w to
wejdzie, już buduje nowe w 70 % w stosunku do tego co by było zerem (
inaczej pozbawia się tej możliwości ).
Przysporzenie ulgi w cierpieniu (bilans 0) – sprawdzić czy można, bo
czasem już tam duszy nie ma, wtedy Góra mówi nie działaj, to zostało tylko
ciało. Tu działanie było jednak potrzebne.
Już wkrótce ( sceny Zbyszka ) przyjdzie taki czas, że jak ktoś z nas sam
z siebie pojedzie na egzamin, bez żadnych kursów, tylko się pojawi to będą się
bać, żeby nie zdawał tylko od razu będą pisać, że zdał (za 3 lata). Naszych na
egzaminie będzie wtedy mało, będzie się to kończyć.
Jeden drugiemu powinien pomagać, sprawdzać efekty działania,
odczyty itd.
W ilu % uruchomiona jest Wola,
Możemy to sprawdzić nie na poziomie duszo-człowieka, tylko na poz. ducha
albo w ogóle, w całości to są różne odczyty, bo skoro chcemy działać, to powinniśmy
w całym sobie to sprawdzać, całej istoty.
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Po charakterze pytań widać, że my nie włączamy obrazu tego świata, który
chcemy, bo o tym myślimy i to niszczy nas (żyjemy nie tym co potrzeba ).
50 % smutku, podoba ci się - jeśli trzymasz, to po co trzymasz ? Zrezygnować
z tego. „Weź jakiś owoc z koszyka, ugryź, i powiedz, pfu, jakie to niedobre, paskudne
i odrzuć jakie to paskudne”, poziom smutku spadł do 10 %) poczuła, że może być
jeszcze gorzej i jest lepiej ).
Jaki jest stosunek osoby M do mnie ? Tu intencje się wyrażają. Jak intencje są
czyste i chcemy kogoś czysto widzieć, to chwycimy się byle czego, by to dobrze
widzieć. Jest tu widzenie niestety warunkowe, stad pytanie. W postrzeganiu drugiego
człowieka stawiasz warunki. Jak są warunki nie ma czystego widzenia.
Badanie skuteczności działania na wzrok – w ilu % to wczoraj uruchomił, jeśli
jest 99 % tzn. nie uruchomił zdrowienia, jeśli wyjdzie 100 % to wtedy dopiero
sprawdzimy jaki zakres tego zdrowienia uruchomił. My często popełniamy błąd, te
dwa odczyty łączymy w jednym. Najpierw 100 % trzeba, żeby w ogóle uruchomił na
poz. fizycznym jakieś działanie, zdrowienie.
Osoba X była przygotowana w 100 %, a odczytuje się poprawnie ok. 80 %. W
ilu % jego moc była przygotowana, by to zrobić – 80 %. W działaniu posługujemy
się mocą, to było wąskie gardło, co nie pozwoliło dziać.
Sprawdzać: wszystko to, co odbieramy i co jest w nas w ilu %
wykorzystujemy do tego, żeby się pogrążyć, albo, żeby wyjść z tego. Jak coś
zwalniasz u siebie, o ile się dźwigasz ( tylko wyjść z tego ).
Popracować nad tym, by wszystko co przychodzi do nas pozytywnie odebrać,
w ten sposób można odkrywać drugą stronę medalu (bolą plecy – rosną skrzydła).
Święty kiedyś powiedział: w tobie jest wszystko, dobro i zło tylko się zastanów
kogo będziesz karmił, aniołka czy diabła.
Teraz na pomoc tym, którzy są w czyśćcu sami sobie dajemy pozwolenie.
Nie mieć obaw co będzie jak go wyciągną, dodam pewną wartość i ten człowiek
będzie to przerabiał. To obowiązuje za życia, czyli pomogę komuś, on się nie nauczy
to i tak będzie to przerabiał. Nie ma tego po śmierci. Wyciągasz kogoś, idzie do góry,
ale lekcję tam odrabia, idzie do szkoły na parę godzin, przerabia i wraca, ale jest u
„naszych”.
Pomagać można zawsze, bo to jest walka z Planetą Dusz, do ducha jeszcze nie
ma dojścia, ale jak będzie kanał otwarty i tu już będzie można zmieniać. Tu zniknął
problem –mogę działać czy nie - działasz.
Młody człowiek widzi duchy w swoim mieszkaniu – nawiedzenie jest w
chłopaku, jak jest w domu to od razu nawiedzenie, bo w nim, jak go nie ma dom
normalny.
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Wyczyścić zewnętrze, bo stamtąd do niego przychodzi nawiedzenie. My też
demona możemy przestraszyć, światłem, które łapie, ale to światło musi iść.
Sprawdzić próg jego strachu i ile jesteś w stanie osiągnąć ( w tym wypadku ten
chłopak). Walczymy ze strachem, jak jesteś pełny i wiesz, że jesteś mocniejszy,
sytuacja się odwraca. Nie czyścić chłopaka tylko wszystko wokół niego, to co tam
ktoś robi, żeby tamto odprowadzić i wyczyścić. Wtedy w nim nawiedzenie nie będzie
się pojawiać. Źródło zewnętrzne, tak bywa też z chorobami – projektor, tu zmienić
wyświetlany obraz.
Uruchomić moc i wszystko się zrobi. Jak projektor jest zawieszony na poz.
ducha, bez boskiej cząsteczki nie zrobisz, jak na niższym poz., zrobisz duchem.
Zawsze z wyższego poziomu trzeba działać.
Sprawdzamy – otwarcie serca i aktywność.
Młoda dziewczyna – w psychiatryku – jest duszona i ucieka w swój świat:
20-40 % opętania,
10 % idzie z zewnątrz, reszta ona sama.
Rodzice są obrabiani, ma w 20 % przestawiona psychikę, woli to, niż to,
co w domu. Nie ma uzdrawiania, trzeba wszystko zmienić. Jak
otworzymy kanał, wtedy będzie można to zrobić.
Ścieżki losu – otwarcie, aktywności i ruch w %
Aktywność – co może już zrobić ( ogólnie może 100 %, ale naprawdę
80 %). Sprawdzić ile jest nici, czy wystarcza na cel. Wejść w radość,
utrzymać, będzie większa moc.
Ruch – to co się naprawdę dzieje, ku temu, by się stało – 80 %,
b.dobrze ( dajesz popalić ). Zacząłeś konkretnie budować rzeczywistość.
Taki poziom jest przy działaniu duchowym.
Naprowadzenie na to, co w tym technicznym wejściu mamy odczuć.
Całe ostatnie 4 lata powtarzają nam, Bóg dał Moc, a my nie odczuliśmy jej, nie
dotknęli i zastanawiamy się czy ona jest. Dlatego widzimy energię białą, a to są
przecież duchowe pasma, których nie ma. Tak naprawdę uruchamia się działanie. To,
że moc duchowa zaczyna działać czujemy na poziomie energetycznym ( chłód, włosy
się podnoszą itp.). My tylko obserwujemy skutek działania mocy. Przez to, że nie
odczuwamy mocy, często błądzimy, często wątpimy, nie uruchamiamy ( często ) tego
jak potrzeba.
Sprawdzamy ile % mocy dostaliśmy od Boga: 100 %,
umysł na oczywistości dziwnie reaguje (pokazuje jednym 30 %, innym 50 % )
nie umie się odnaleźć, interpretuje, próbuje to złapać, ale co najważniejsze, chwyta
pewną rzecz - jak się odczuwa te moc, moc jest.
Teraz fundamentalne pytanie, w ilu % (pokrętnie odczuwamy moc i działanie
nią, posługiwanie się nią, obecność jej w nas). To jest niewidzialna, boska ręka w
nas, czy duchowa, w ilu % odczuwamy. Ona jest, ale jak nie odczuwasz, nie potrafisz
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uruchomić działania, bo uruchamiasz na poziomie odczuwania ( i w działaniu i tak, w
ogóle ).
Zbyszek odczuwa Moc w 60 %, a w działaniu w 90 %, skuteczność działania
zależy od tego. To, co teraz ma się stać, to taki zapis, by tylko sobie uświadomić, że
to jest, bo skoro my działamy mocą, a to jest ta niewidzialna ręka to znaczy, że ja nie
musze fiz. ręką działać tylko mocą jako ta inną ręką, może czas najwyższy ( mówiąc
łopatologicznie ) ją ujrzeć. Nie musimy ujrzeć fizycznie. Dziś, jak wejdziemy w ten
stan, każdy na swój sposób, zrozumieć ma jedno, moc jest, dostęp jest, bo Bóg, ją
dal, On warunków żadnych nie stawiał, umysł może nam warunek stawiać, za chwile
to okiełzniemy.
To, co najważniejsze: powiedzmy, że chcemy kogoś uzdrawiać, na coś działać
- Moc jest do tego. Pozwólmy pierwszy raz w swoim życiu ujrzeć efekt działania, czy
ją po prostu zobaczymy, jak pięknie działa, nieznana nam, najpotężniejsza nasza
cząstka czyli Chrystus, zobaczymy co On robi jak Go uwalniamy, Moc. Nie my
działamy, On działa, jak uzdrawiamy, zobaczyć jak On pięknie pewne rzeczy robi. On
robi po swojemu, my tylko zobaczymy efekt.
Bez względu na to, co ktoś nas chce zrobić, wyzwólmy w nas to, co Bóg dał,
co tam umieścił, pozwólmy temu zadziałać, bo My, a Moc to jedno. My mamy prawo
do działania, nie Moc, My mamy prawo, by Działać, Moc ma moc, by działać,
bo mocą jest. Wyobraźmy sobie, że ten drugi człowiek i ta przestrzeń to właśnie
moc.
Scena Zbyszka: mówią, ty się uczysz człowieczeństwa, to wszystko to jest
fotoplastikon, to jest Moc. Oni sprawdzają poziom twojego człowieczeństwa przez
sceny, przez stosunek do wszystkiego, jak to naprawiasz, jak się odnajdujesz. Nawet
jak byś nie chciał, to zapamiętaj jedno, skoro Duch Święty jest wszystkim i tym
człowiekiem, to jest ta Moc. Ta Moc tworzy ci obraz kobiety, mężczyzny, żebyś tam
mógł podziałać, i naprawić, żebyś zobaczył, jak pięknie potrafisz zmieniać świat i w
tej kreacji się odnaleźć.
Jak działacie na człowieka czy na przestrzeń to jest ta Moc, to może chwilowo
taki obraz przyjęła, 60 lat będzie ten obraz Kowalskiego. Czyli jak działasz swoją
mocą to ona to czym jest, zmienia.
Teraz każdy na swój sposób, tak jak może, jak wejdziemy w ten modlitewny
stan, niech zobaczy, ta moc, która jest tu jest tam. To jest chmura, która tylko coś
wyświetla, niech ona wyświetlanie zmieni, bo prawo do zmiany wyświetlania jest tu,
a zostało nam już dane. Czyli indywidualne spotkanie z Mocą (Mocy zmień tę nerkę
na zdrową, sytuację życiową itd. ).
Każdy wchodzi w swoją wewnętrzną modlitwę.
My chcieliśmy czymś na Moc działać, a tu jest, to było tylko naprowadzenie.
Wibruje całe ciało, wibrują też obiekty, które chcemy zmieniać. Słychać takie jakby
uderzenia serca, a tym uderzeniem serca są prawdziwe kroki Jezusa, siedzi w
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Wieczerniku i odsuwa krzesła. Zobaczcie, kogo będzie zapraszał do stołu. Jak
właściwie to już odczuliśmy, zaprosił nas.
„Moc obudziła się w działaniu”.
- KoniecSprawdzamy:
- w ilu % duchowa, boska ( moc ). Za chwilę będziemy cos uruchamiać.
Sprawdzamy:
- jak jest moc całkiem obudzona w działaniu, jak będziemy w
strumieniu, w ilu % już zlikwidować bilans zerowy, żeby być
skutecznym w bilansie zerowym – w 40 %. To już jest odrastanie
organów. W 100 % to już jest ta droga. Chodzisz i wszystko zmieniasz,
Moc to robi, bo to co jest to i tak jest cząstką mocy. Jak masz do niej
dostęp, to ona sama zmienia (jak plastelina).
Odnajdujemy się w tej Mocy czyli w Duchu Świętym, bo ona jest wszystkim i
działania, które nie wychodziły, teraz robimy. Działamy na całość. Otwieramy i
robimy to, co mamy robić, żeby moc zmieniła obraz tego co jest. Potem odczytamy
to.
Odnajdujemy się w mocy.
Jeśli chodzi o drogę działań, została zamknięta, to koniec. Odnajdujemy na
końcu drogi tego, kto działa, cząstkę Boską - czyli samych siebie. Życie ma być
piękną kreacją. Od nas zależy jak i co będziemy tutaj robić (zabawka – Moc dana ).
Osoba z bilansem zerowym – Góra zdecydowała o odejściu.
Skuteczność dotychczasowa uzdrawiania 40 % skoczy do 90 % ( osoba IV ),
potężny skok w działaniu.
Mówimy o autentycznych zmianach, to co ma być.
W ilu % to kolano było zdrowe, teraz w ilu % musi być w najgorszym
przypadku zdrowe (by to rozbudować) - chodzi, o to, by proporcje odczytać: 45 %
teraz będzie zdrowe w 90 %, gwałtowna we wszystkim poprawa.
Cukrzyca – było zdrowia 20 %, a będzie do 100 %.
Dotychczas sądziliśmy, że to my, dzięki mocy, uzdrawiamy, a to nie my to moc
robi, a my i moc to działanie czyli obudzenie mocy w działaniu, pozwolenie jej na
działanie.
Energetyzować paliwo, bo jest 4-5 % bardziej oktanowe (może teraz będzie
jeszcze lepiej ).

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

261

Gdynia 01.09.2012 warsztaty
Nasze wzrastanie, czyli odnajdywanie się w sobie opiera się też na zmianie naszej
postawy – fizycznej, energetycznej i duchowej.
Są trzy rodzaje modlitw:
1. modlitwy informacyjne (ok. 300 ),
2. modlitwy warsztatowe, są do budzenia ducha, do podporządkowania duszy.
To są wzorcowe modlitwy. Otwierać modlitwy jak już wiemy o co chodzi,
pozwolić się prowadzić, dać Górze rozwinąć się tej scenie, a przeżycia stają
się trwale, one są dla Ducha, są to modlitwy naprowadzające,
3. modlitwy na Alei Zwycięstw - dzięki nim stajemy się mocni jako człowiekodusze, czyli człowiek fizyczny i dusza czyli odwaga, pracowitość i inne, to
musi być wszystko przepracowane. Te modlitwy mają formę zabawy.
Wideoblogi to są przekazy (w pełni). Wielu ludzi uważa, że modlitwy, praca
nad sobą nie jest ważna (że to nie wiadomo po co), a to jest zrekonstruowanie
samego siebie, tego, który się rozpadł w proch i z prochu teraz powstaje by się
obudzić duchowo, wrócić do siebie. To co jest w modlitwach jest prawdą.
Modlitwa to jest otworzenie w sobie przestrzeni duchowych i wejście do
świątyni po drugiej stronie (to nie musi być Świątynia Serca), to rozległy duchowy
świat, który rządził się swoimi prawami, świat, z którego zeszliśmy tu.
Medytacja wschodnia to najpierw uspokajało się umysł, ciało, żeby
podnieść wibracje, by otworzyły się pasma duchowe, potem wejście w nie.
Medytacja zachodnia – tu nie ma wejść w tamte światy, jest wyciszenie
umysłu i programowanie go, nie ma przemiany (często są tam podłączenia ).
My doskonalimy się w tym, by powstać jako ci, co zostali w Rzeczywistości stworzeni,
by tam powrócić.
Jak naciskasz na drugiego człowieka zabijasz w sobie całą kreację.
Jeśli ludzie myślą, że to co robią jest poprzez, to nie pracują nad sobą.
Ci, co będą w Stowarzyszeniu Uzdrowicieli Duchowych to będą pierwsi, którzy
masowo będą szerzyć prawdę o tym co i jak, prawdę poprzez własne czyny, poprzez
uzdrawianie, budzenie świadomości tych ludzi, umożliwienie im pracy nad sobą.
Inaczej się tego nie zmieni. Z nas muszą wyrosnąć potężne Istoty, które będą miały
moc do wprowadzania zmian.
Podstawowe modlitwy (informacyjne ) są po to, by zrozumieć o co w tym chodzi,
to niektórzy z naszych (po odczytach) wracają do form kościelnych, zaczyna się
modlitwa paciorkowa i tyranizacja rodziny.
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Niektóre modlitwy oczyszczają, uzdrawiają.
Wszystko to, czego my tu doświadczamy, to jest energetyczne, jest tylko w
głowie, możesz mieć zamknięte oczy i możesz wszystkiego doświadczać. To są stany
energetyczne, czy my ich doświadczamy przy zamkniętych oczach wydrążając je
sobie, czy rzeczywiście doświadczamy, to nie ma żadnego znaczenia. Stany
utwardzone są zapisane, jeden zapisany, utwardzasz następny, to ewolucja.
Tu nie ma sług, tu są ludzie doświadczający cudu życia.
Z przestrzeni duchowej płynie obraz (sceny) z energetycznej dźwięk, jest
łopatologiczne tłumaczenie. Wejście w modlitwy doraźne (przy problemach szukamy
rozwiązania). W stanie duchowym wyłączony jest umysł, pojawia się scena
tłumacząca. Otwarcie się duchowe to odnalezienie tego, kim byliśmy, musimy
odtworzyć to, co Bóg nam dał.
Im jesteśmy doskonalsi tym bardziej możemy ludziom pomóc. Omówienie
wybranych fragmentów z książki „ Aktywuj pełną….”.
Jak dojdziesz do Boga, będziesz kochał wszystko co wyszło z Jego ręki.
Jezus i Budda szli dwiema różnymi drogami, w dokonywaniu cudów byli równi.
Uzdrawianie skierowane jest na przyczyny choroby.
Ukazało się ciało zewnętrzne, które zamyka całość, czyli jesteśmy w sobie,
w przestrzeni jak i we wszystkim tym co ponad, co było uważane za poza nami.
Polega to tylko na tym, by poprawnie odczuć co i tak jest.
Przekaz :
„Świat duchowy ma cztery formuły: poznawczą, zachowawczą, twórczą
i niszczącą, które wyrażają dwa stany: do Boga i od Boga (podążam do Boga czyli
chcę być bardziej doskonały i nie patrzę na Niego, ale mam w sobie kreację i inne
stany i na swoim poziomie też próbuje być taki jak Budda), które tworzą rodzaj
prawa i kreacji danej istoty. Stan podążania ku Bogu określa indywidualne parametry
ścieżki, wykorzystując zapisy, jakie w przestrzeni całości stworzyli duchowi
przewodnicy (nie jesteśmy pierwsi, możemy naśladować wszystkich tych, którzy byli).
Droga ta to podążanie za celem, więc tworzenie określonych wyborów energ. i
to jest prostsze, łatwiejsze dla tych, którzy z powodu niewiedzy, czyli niepoprawności
i zakodowanych w sobie błędów (czyli słabości) nie są w stanie odkryć własnej mocy
i boskości (pokazali, że to, co jest najpiękniejsze i najpotężniejsze w nas od zawsze
istnieje i dzięki temu, czy do Boga, czy od Boga, funkcjonujemy dzięki temu
korzystamy, mniej lub bardziej poprawnie, ale jednak moc i boskość w nas jest, to
jest tak, jakbyśmy po części występowali przeciwko sobie i przeciwko Ojcu). Cień
drogi do Boga zewnętrznego i wewnętrznego, jacy zostawili dla naśladujących ich
poprzednicy, doskonale uzupełnia braki, likwiduje słabości i pozwala ustrzec się
błędów na jakie narażeni są wszyscy, którzy są za słabi do poprawnego odkrycia
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złotego wzorca w samym sobie (własne: moc i boskość – Oni nazywają to wzorcem
w nas). Naśladują innych zasilając się echem ich pasm i dokonań dochodzą w końcu
do granicy, za którą istnieje wszystko we wszystkim, wszystko w niczym, nic we
wszystkim i nic w poza-niczym (uwaga z naśladowaniem, przypominamy sobie
różnych ludzi, którzy istnieli, coś robili i wydaje nam się, że oni nie istnieją. Ich
pasma mogą słabnąć, ale są, badanie pasm Hitlera, papieża  wniosek , uważać na
tych, o których myślimy, których chcemy naśladować itd. Lepiej naśladować Jezusa.
Uważać czyim śladem idziemy i kogo z przeszłości powołujemy).
Droga od Boga zewnętrznego do Boga wewnętrznego jest możliwa tylko
wtedy, gdy wplata ją w swoje ścieżki osoba czysta duchowo (jak zaczynam odkrywać
moc w sobie, to muszę już być zapisany poprawnie, to inaczej zacznę iść droga do
Boga, wiesz, że musisz tworzyć w swojej przestrzeni (jeśli jesteś czysty) to co piękne,
dla siebie i dla innych. Bóg jest doskonały, nie ma potrzeb (dlatego jest nad
wszystkim), osoba od małego nieskażona energią i wyborami krwawej cywilizacji.
Taką drogą (tą czystą od dziecka) kroczył nieskażony brudem ograniczeń,
Jezus. Właściwie wychowanie i widzenie w Nim rysu Najwyższego pozwoliło Mu od
dziecka funkcjonować w Boskich pasmach łączących Go z Bogiem w całości. Dlatego
Jezus, gdy wzrósł, w pełni zaakceptował Boskość swoją oraz obecność Boga
zewnętrznego w sobie i poza sobą. Ten, który pochodzi z Królestwa Niebieskiego nie
może obawiać się innej stamtąd pochodzącej (jeśli ktoś kroczy tą sama drogą i jesteś
czysty to jest to Bóg albo istota duchowo czysta, to jak się jej obawiać ?). Ten zaś,
kto się sięga w Nicość, zawsze poznaje prawa tworzące i wyznaczające ruch
przyczyny w ODŚw. i je respektuje, a respektując za zgodą wspólności, w pełni z nich
korzysta dla wyrażania się poprzez kreację dla dobra siebie i pozostałych istnień we
wspólnej formule.
Taki człowiek, taki Duch, stoi w oczach pobratymców ponad prawem, bo czyni
cuda, ale to właśnie on jest jedynym strażnikiem i wyznawcą wprowadzanych przez
Boga praw, prawa do istnienia, w tym wstąpienia, prawa do wprowadzania zmian, do
wolności i doświadczaniu całości w jednej formule (lub wielu) o ile respektuje inne i
formuły obowiązujące tam zasady, które są przecież często sprzeczne w dwóch
formułach, nie mówiąc już o próbach istnienia we Wszystkości co doprowadza nie
tylko do sprzecznych wyborów w obrębie jądra duszy i jądra ducha, ale nawet do
samounicestwienia konfliktu praw (np. człowiek do szaleństwa kogoś kochający,
potrafi taką osobę bić choć wewnętrznie czuje, że taka postawa wobec wolności
drugiego człowieka jest sprzeczna z tym, co wyraża on w sobie przez miłość ), a na
koniec taki doskonały człowiek w pełni wyraża sobą prawo do zwycięstwa strzegąc
jego walorów dla dobra tych, którzy się ku Bogu zewnętrznemu lub osobowemu
wznoszą. Dzięki temu ten co ponad prawem stoi, pokazuje co czynić wypada, by
jednorodna moc całości umożliwiła poprawnej istocie pełne doświadczanie życia w
poszanowaniu każdego z poznanych jego elementów. Jezus stał ponad prawem, ale
go nie tworzył, Budda też stał ponad prawem, Jezus stał ponad mocą i ją tworzył na
potrzeby wzrastających w prawie, ale Budda tylko z nie korzystał i drogi do odkrycia
jej w sobie wskazywał (Budda ponad mocą nie stał). To była jedyna różnica między
tymi Braćmi, Jezus uznał swoją boskość, przez co uznał boskość innych, Budda zaś
uznał wszystkomożliwość za postawę dostępną w definicji przestrzeni tworzonej
przez prawo, któremu nadał osobowy, a jednocześnie uniwersalny charakter. (To są
ważne rzeczy, które pozwalają zrozumieć, że od poziomu ducha do poziomu ducha,
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to jest obojętne, wkroczenie niewłaściwe na jedną ze ścieżek, potrafi zablokować
obudzenie się w Bogu ). Obaj było mistrzami w tworzeniu życia, ale tylko jeden z
Nich umarł jako Bóg i tylko jeden z Nim może łączyć się ten, która szuka mocy w
aspekcie własnej boskości. (Dlatego wielu z nas nie korzysta z Jezusa i Go nie
przywołuje, uznaje Go itd., ale nie przywołuje, przywołuje DŚw., Matkę Boską. Jezus
jest dla tych, którzy czują całym sobą, że są autentycznymi Bogami, nawet w
scenach z modlitwy, są tacy, którzy nigdy nie ściągali do pomocy PBZ, bo to jest
definicja Jezusa i Zeusa, Boga osobowego, którego oni nie czują. Model Buddy,
korzysta z tego co Bóg stworzył po to, żeby być z innymi braćmi, wzrastać itd.
Pamiętajmy o tych dwu drogach, obie są doskonałe ). Budda będzie zaś ku Bogu
prowadzić tych, co zechcą czynić cuda w prawie, uznając opiekuńczy majestat Sił
Wyższych, które zawsze będą elementem oddzielnym, choć poprzez moc z
człowiekiem związanym (to inna formuła, przy tym budzeniu się to jest ważne, jak
czujemy potrzebę, żeby ktoś się nami opiekował i wskazywał, to wybrać tę formułę,
jak czujecie, że boskość musicie mieć w sobie, odczuć te formułę, ważne jest to
nawet w uzdrawianiu. Jak będzie się czuć potrzebę prowadzenia, podpowiadania, to
nie zrobimy tego stosując technikę ja Bóg, ja prowadzę). Dla człowieka jedna i druga
droga jest poprawna i właściwa, ale nie może być pomylona, gdy rozważą się
współistnienie na drodze do i od Boga, bowiem każda z nich wymaga innej pracy nad
sobą. I tak pasmo Jezusowe, o ile takie w sobie odnajdziecie, indywidualizuje tryb
Boga (w przypadku Jezusa – ja Bóg, a w przypadku Buddy – ja i moi bracia), zaś
pasmo Buddy potrzebuje stałego kierunkowania przez Siły Wyższe, i dopóki
medytujący nie stworzy własnej siły modlitwy, dopóki nie zwycięży samego siebie.
naśladujący Jezusa niczego poza odnalezieniem siebie czynić nie muszą, bo sami są
modlitwą. Zaś naśladujący Buddę muszą zaliczyć naukę wzrastania, wpasowywania
się w prawo. Uczniowie Jezusa odkrywają własną moc, uczniowie Buddy po nią
sięgają w uniwersalnej formule jedności kropli z oceanem. Obie drogi są wielkie,
niepowtarzalne i ekscytujące, ale tylko jedna z nich wymaga uśmiercenia człowieka
na rzecz obudzenia Boga i tylko ta otwiera drzwi do Krainy Wiecznego Snu na Olimp
(i jeśli to nie jest nasza droga nie przejdziemy testu na śmierć, śmierć jest na kilku
poziomach, nie ma szansy tego zaliczyć, bo będziemy wstawiani w stany, które są
prawdziwe. To stan, którym umierasz i oddajesz wszystko i testu nie zdasz, stracisz
miesiące). Ten, kto zamierza obudzić się jako Zeus (poziom ponad Jezusem), musi
umrzeć po tysiąckroć (DNA musi być po tysiąckroć zmienione na maxa), by nie
popełnić zapisanych w cielesnych genach ojców i ich błędnych wyborów w spojrzeniu
na ideę Olimpu. Gdy więc już wkrótce będziecie się uczyć energetycznych
sztuczek to sprawdźcie, kto z was jest mocniejszy jako Nienazwany, a kto
więcej potrafi przywołując własne Imię nadane przez Wszystkoobecność
(własne Imię to droga Buddy, Nienazwany to Bóg, to Całość). Wszystkoobecność też
nie ma imienia, bo wszystkie imiona z Niej się wzięły (ale musicie dojść przez
indywidualność). I oczywiście prosimy, byście pamiętali, że rozróżnienie dróg
wymagane jest dopiero przy 100 % - ym zjednoczeniu trzonu duchowego (mówimy o
pełnej aktywności, ale możemy już zawczasu, dziś, właściwie się kierunkować i
właściwie pożytkować to, co później się stanie, już wiadomo, do której akademii iść,
do tej czy do tej). Zgaszony wówczas umysł umożliwia zejście jaźni w 50 % i
zainicjowanie w człowieku spływu Boskiej koncepcji, a gdy logika spoi umysł z
pozostałymi elementami świadomej obecności i stanie się światło w jasnomyśleniu,
taki człowiek zgaśnie w niecierpliwości i stanie się ogniem wiedzy, także dla siebie
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samego „(nie trzeba chodzić do szkoły, ale rozeznać się we wszystkim trzeba, nie ma
przymusu totalnej wiedzy, bo gdy przychodzi potrzeba, to już wiemy, trochę się
nauczyć, trochę ściągnąć, wszystko z góry jest właściwie widziane).”
- Koniec przekazu „Świętość to stan utrzymania potencjału (on i tak jest, jak złoty wzorzec w nas
jest), musi być niezwruszalna, akceptowalna i jednocząca z przyszłością i
przeznaczeniem (kto to osiąga, to wie, że musi to utrzymać).”
„Bóg na wibracji…” patrz Rusinowice 15.09.2012
„Poziomy wibracji” – skala patrz Rusinowice 15.09.2012
Dotłumaczenie – „… odkryj swój głos, a ….”
na jakim poziomie ten głos był już kiedykolwiek obudzony (pytanie), jak ktoś jest
wzrastający, obudzi na poziomie Duszy i cząstki Ducha, jak ktoś już wiele rzeczy
zaliczył, to potrafi skorzystać z tego, co już robił w poprzednich wcieleniach czy
światach, dlatego jak to budzimy ten głos nie słysząc go poprzez sztuczkę energet.,
kod, który może być dla umysłu też kodem materialnym, od razu działanie jest
większe, stosowne do tego, co już było).
Idziemy już w odczuwanie wibracji, ale życie tu musi być. Wibracje
przywracamy życiem, bo i życie i Ład Boży, jedność tam jest.
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Poznań – 15.09.2012 r- warsztaty
Góra mówi cały czas, że my tworzymy jedno ciało przestrzenne, nauka to
potwierdza. Fale strachu, nie tylko na „Pustynnej burzy” uruchamiali, ale TV to
wykorzystują, tworząc fale szczęśliwości. Masowo wprowadza się to i ludzie o tym nie
wiedzą, a IQ spada. Będzie to można blokować dopiero jak się całkowicie moc
obudzi. Na teraz co możemy robić, jak Góra mówi, uważać kogo do domu swego
zapraszasz, tym domem jest nasze pole energetyczne.
Człowiek jest Duszą, czyli przestrzenią energetyczną z myślami, emocjami i
różnymi procesami. Ciało energetyczne, jak odblokowujemy kody, poszerza się i kogo
zaprosisz do tego domu, jeśli ludzi negatywnych to nasiąkasz ich energią, wibracje
idą w dół, to co planujemy, nasze przeznaczenie umiera, to co robimy w naszej
przestrzeni, dzięki mocy, umiera. Mówimy tu o ciele energ. głównym i o ciele
przestrzennym, to nasze ciało. Jak moc rośnie, włącza się też energetyczne ciało
zewnętrza, wtedy, gdy człowiek wchodzi pod panowanie ducha, ale tylko takie, jakie
jest nasze pole (może sięgnąć do kilkudziesięciu km i więcej).
Ziemia jest Planetą, na której walczy się o ludzkie Dusze.
Najprostszą formą jest światło, to jest jedyna rzecz, która może przybrać
formę materialną i energetyczną, jest jednocześnie w dwu stanach. Jest jednorodne,
nie ma plusa i minusa.
My możemy wywoływać pewne zdarzenia, wcześniej zmieniając to, co jest tutaj.
Światło może cofnąć się w czasie. Jeszcze czegoś się nie uruchamia, a to się już staje
(naukowe eksperymenty ).
Zrywanie więzi – patrz Rusinowice 8-9.09.2012 przekaz
Atomy drgają po to, żeby ten świat mógł żyć, bez plusów i minusów nie ma
ruchu. Wszystko na tym świecie oparte jest na wibracji. Wibracja nadaje stan
bezruchowi, tak jak Wszystkość utrzymuje Nicość, to najbardziej doskonałe stany, są
z pogranicza tej Rzeczywistości i PozaRzeczywistości.
Przekaz:
„Bóg na wibracji (ruch, plus i minus) oparł nie tyle stworzenie całości, co swój
potencjał w kreowaniu zmian samoświadomych elementach całości, które swoją
świadomością nadają same sobie pożądany ruch (kiedyś tłumaczyli, czym jest
genialny mózg Boga-Twórcy naszego, wszystko jest nieruchome, jak na bilbordzie
świetlnym są tylko nieruchome lampki, ale jak one się włączają, to obraz się
przesuwa, one włączają tylko swój potencjał, ruch się odbywa tylko w nieruchomym
punkcie czyli w lampce. Jak dojdziemy -tak jak Jezus- do mocy punktu
nieruchomego, to możemy wtedy wszystko, nadać ruch czemukolwiek i zmienić ruch,
na razie możemy tylko wpływać na ruch innych cząstek. Wszystko co żyje, gdyby nie
było ruchu, nie przemieściłoby się. Atomy przemieszczają się. Wszystkie
samoświadome elementy korzystają z ruchu. Bóg uruchamiając ruch albo nie
manipulując tworzy zmiany). Bóg jest i całością i sobą, ale sobą w indywidualności
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jest statyczny (nie rusza się) dlatego wykorzystuje pierwszą wibrację, słowo,
najmocniejszą, najbardziej subtelną jako narzędzie do wprowadzania zmian w
samoświadomych elementach samego siebie. Stąd statyczna nadrzędność samą
siebie kontroluje i naprawia, gdy jej cząstki niekorzystnie dla pozostałych elementów
zaczynają wibrować. Struktura Ładu Bożego jest prosta, ciśnieniem wibracyjnym
zmusza rozwibrowane cząstki do powrotu w stany jedności z całością, Ład Boży jest
stałą strukturą, wiedzą, boskim rozwiązaniem na każdą przypadłość. Gdy wolę Boga
ma w Jego Imieniu Ładem Bożym posłużyć się jakaś obudzona duchowo cząstka,
czyli Syn Boży, wtedy stosowanie do swej wibracji, otrzymuje ona prawo do
wprowadzania zmian w wibracji innych cząstek tak, by ucząc się w harmonii istnienia
w
całości
nie
zaburzały
one
prawa
do
wolności
wyborów
(sobie i innym cząstkom), bo w PWW owa wolność należy się wszystkim cząstkom.
Stąd akord współbrzmienia jest tak ważny (u nas współtworzenie), ale wydobyć go z
siebie potrafi tylko ten, co odkrył w sobie swój własny akord stworzenia w Bogu czyli
swoje imię, indywidualny kod całości.
Jest 16 poziomów Praw Głównych (nie mieszać z 13-stym promieniem
Boskim, bo to poziomy mocy - a mocy poziomów 13), zaś Prawo Zmian potrafi
przenikać wszystkie, część, bądź jeden tylko poziom zależnie od woli Najwyższego
jako stałości statycznej, bądź woli samoświadomej cząstki jako elementu ruchomego
na określonym poziomie lub poziomach. Odkryj swój głos, a zrozumiesz, że opiera on
swoją moc na swej wibracji podstawowej, obudzonej na określonym poziomie, odkryj
go, a pojmiesz, że w chwilach szczególnych potrafisz wznieść się ponad swoje
standardowe poziomy i uruchomić moc (czyli wibracje), ruch z wyższego poziomu
swego własnego imienia (w stosunku do tego, który masz), a czyniąc dobro, w końcu
obudzisz się świadomie na wszystkich swych poziomach jednocześnie, by już potem
chyląc głowę przed dokonaniami całości, wspiąć się ponad siebie i żyć we wszystkich
elementach jednocześnie, stając się kroplą zawartą w każdej ruchomej cząstce w
statycznym oceanie Boskiej Obecności.
Chcąc doświadczyć mocy, możesz zajmować się ideą biegunowości, ale gdy
zamierzasz się nią stać, odczuj tylko ruch w statyczności co my nazywamy nadaniem
nowego wzoru w Boskiej Piaskownicy Zmian (gdy wchodzimy w odczuwanie Boga
jest największa skuteczność naszego działania, nasze działanie nie wynika z ruchu,
chcemy i się tam tworzy, jesteśmy obserwatorem, jesteśmy akceptacją, biernym
stanem, jak Bóg).
Pamiętaj tylko, by ruch (czyli stawanie się) zapisać jako stałą wartość, by nie
był niekończącym się stawaniem (się) w oceanie niemożliwości. Każda istota jest
święta, dostrzeże to tylko święty, ale gdy święty świętość dostrzeże w całości, nie
interpretując dotychczasowego ruchu elementów z poziomu niewarunkowości
wówczas w akceptacji stanie ponad czasem i niemożliwością i uczyni to co uczynić
już może. Akceptujący spotka się z akceptacją swej kreacji, a moc jego uruchomi
stosowne działanie. Nie ma tu ryzyka błędu u tych co wszystko we współbrzmieniu
czynią (w prawie duchowym jest tak, że jaki jesteś, to samo przywołujesz i w to
samo wchodzisz, jeśli budzisz się w pełnej akceptacji, jesteś bezwarunkowy, w stanie
statycznym, to jak coś robisz to automatycznie musi też być zaakceptowane przez
druga stronę i wtedy możesz wprowadzać zmiany). Nie ma znaczenia tu, kto i po
jakiej stronie lustra stoi, gdzie leży minus, a gdzie plus, znaczenie ma tylko
wznoszenie się ku pierwszemu słowu, bo w nim zawarta jest moc idei pierwszego
pragnienia stworzenia Syna Bożego (w swojej małej kreacji każdy z nas może
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popełniać błędy i wtedy oddziela się od Boga, robi ruch w drugą stronę, Syn Boży
zawsze wróci do Ojca, ale programy szkoleniowe, Dusza i Duch mogą odejść w
niepamięć), powstała w miłości, bezwarunkowości, kreśląc swoje zejście i powrót w
PWW. Użyj jej, a doświadczysz powrotu Ziemi do Królestwa Niebieskiego zasiadając
na tronie Edenu jako jeden z wielu doświadczających samowspaniałości. Bóg jest
substancją kreacji, odkryj ją w sobie, a staniesz się mocą, a więc i podporą dla
nadchodzących zmian. Ład Boży to wzór całości, to ukryty porządek, który naprawia
wszystko, gdy wywoła się w nim odpowiednie ciśnienie, najwyższe jest w Bogu i
pierwszym słowie (czyli imię jest najmocniejsze i do niego dążymy), słowo jest i
Bogiem (przez Jego statyczność) i ruchem, wibracją, która umożliwia jednocześnie
wpływ jednej cząsteczki na drugą (Nicość też musi być statyczna). Uniwersalny klucz
zmian zawarty jest więc w pierwszym słowie, a swoją moc opiera przez powstanie
nowego wzoru czyli kreacji w strumieniu życia. W zależności od strony potencjału,
można w nim obrócić tak mocą statyczna Ojca ja i mocą świata energetycznego,
którego materia jest mniej ruchliwą wartością. Odnajdź się statycznie w strumieniu (
tzn. w bezwarunkowości, bez pokory jest to niemożliwe), obudź go indywidualnym
imieniem w mocy pierwszego słowa i czyń cuda, które są tobie dozwolone w paśmie
doskonałości twojego serca, które określa stopień wyrażenia się w idei. Z pokorą
przyjmij to, kim i czym jesteś, a wtedy rzeczywiście zrobisz to, co możesz
jednocześnie nie zaprzeczając dalszej nauki, dzięki czemu osiągniesz w końcu
upragnione wyżyny wibracji lub nawet odnajdziesz się w Bogu jak to przed tobą
zrobili i inni i nie wstydź się tego, że jeszcze Bogiem nie jesteś. Wstydź się tylko tego,
że zapomniałeś o dorastaniu do roli Boga w swojej przestrzeni (zapomnieliśmy, że to
jest nauka, nie jesteśmy cudownością ), ćwicz samego siebie, a radość twoja z
odnalezienia imienia będzie większa niż sądzisz.
Poziomy wibracji (na skali +/- 100)
Wystarczy sprawdzić na jakim poz. wibracji kto jest i wiesz wszystko, nawet
działanie, na jakim poz. wibracji są ścieżki losu itp.
1. (-100 % do -24 %) (negatywna ) – zaprzedanie, wibracja zaprzedania
(samego siebie)
2. (-24 % do - 8 %) wibracja odzyskiwania podstaw dopiero zaczynamy
myśleć o tym, żeby nadać ruch
3. (- 8% do +8 %) wibracja stałego potencjału – już jestem tylko nie
wiem co z tym zrobić ( zawieszenie ).
4. (+8 % do +24 %) wibracja wzrastania
5. (+24 % do +36 %) - wibracja modyfikacji pól energetycznych – tu
człowiek nieźle z energiami sobie radzi, bioenergoterapia tu działa
6. (+35 % do +48 %) wibracja modyfikacji pól duchowych
7. (+48 % do +60 %) wibracja otwierania wrót
8. (+60% do +72 %) wibracja działania (pełna kreacja) tu można
sprawdzić skuteczność zdrowienia (poz. wibracji np. nerki )
9. (+72% do +100 %) wibracja Jezusowa (odpoczynek – odejście w
całość) bezwarunkowość, akceptacja, statyczność,
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Kiedy jesteśmy w statyczności to wyrażamy sobą Boskość, i inni nas nie
obchodzą, to jest największy szacunek dla drugiego człowieka, pozwalamy mu się
uczyć. Jak chce, przyjmie oda nas dar, ale nie wciskamy go.
Jaźń to jest czysty Duch obudzony.
Poziomy świadomości – patrz Rusinowice 8-9.09.2012, Katowice 7.10,2012-11-03
„Jedność w dwoistości…” przekaz Rusinowice 29-30.09.2012
„Miłosierdzie jest dla ciebie, nie dla innych. Miłosierny bowiem jest ten, kto w swej
bezwarunkowości pozwala światłu bezgranicznie płynąć w stronę tych, co chwilowo
są światła pozbawieni”.
„Jedyną niezmienialną wartością” – przekaz Rusinowice 29-30.09.2012
Dotłumaczenie do tego – jak jest czerń to oznacza, że to coś odrzuca wibracje,
odrzuca wszystkie inne, natomiast w bieli wszystko jest zawarte, wszystkie wibracje
się zsumują i jest jedność, dzięki tej jedności można w białym chodzić i słońce nie
przygrzewa (w czerni gorąco), bo już jest tam zawarte, nie musi sobie przypominać.
Dopóki dążymy, by stać się światłem, męczymy się, jak sobie uświadomimy, jesteśmy
dzieckiem Bożym i możemy się z Synem Bożym zjednoczyć (do tego potrzebne są
sceny) to historia o popełnianiu błędów jest żartem.
„Wiedzącym zaś jest ten….” Rusinowice 29-30.09.2012
„I nie będziesz stał ponad prawem…” Rusinowice 29-30.09.2012, przekaz
Jezusa
Ważne jest zrozumienie tego wszystkiego, bo Galilea musi zaistnieć, bo jak nie
zaistnieją cuda, nie pociągniemy ku nauce innych, oni powinni wiedzieć jak łatwo się
odnaleźć, dzięki scenom, odczytom, jak można dokonywać wyborów, nie popełniać
błędów.
Działanie z własnym imieniem:
Imię ma tylko Dusza, Duch nie ma, to tylko pasmo, które wchodzi w stany.
Natomiast Imię zawarte w Bogu jest Ideą. Ta Idea wyraża się możliwością
doświadczania wszystkiego, łącznie z niebyciem.
Intencja to jest program, który uruchamia wola, prawdziwa chęć, by to się
stało to czysta intencja ( tyczy przepustowości energet. – intencja ). Intencja zawarta
jest w świadomości. Od sił duchowych zależy czy się przejawi czy też nie i na jakim
poziomie.
Szczere pragnienie, by to było (uruchomić je).
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Modlitwa techniczna – skrót - „Dom czyli swój Dom Boży”
„Mówią, zatapiacie się w nas. Umysł ma to w sobie zawarte, logika, która
wszystko właściwie ujmuje też potwierdza. Skoro jesteśmy w całości, Oni też są
cząstką całości, kiedy zatapiamy się w sobie, jednocześnie zatapiamy się w nich,
byśmy poczuli, że Oni zawsze tu byli swoimi obecnościami, my jesteśmy w nich
zawarci. Oni też są cząstką Stwórcy, Boga-Twórcy i Boga całości. My jesteśmy
wewnątrz Boga, w tym jednym, podstawowym krysztale, który promieniuje na
wszystkie strony, wyświetlając film o tym co chce. Mamy odczuć, je jesteśmy w Nim.
Pozwólmy sobie stracić się w Nich, odczuwamy, że Oni nas przenikają. Spróbujmy
odnaleźć Ich stan duchowo-energetyczny, myśli, obrazy. „ Wasza uwaga, mówią, jest
scentrowana na sobie, dlatego nas nie odczuwacie, choć cały czas w nas jesteście,
jak kropla w oceanie…”.
Będziemy kasować świadomość po to, by obudziła się jaźń, która ma szerokie
spojrzenie, która ujmuje już całość, choć ciągle z indywidualnego poziomu.
Odczuwamy co do nas przenika z duchowej całości, co do nas przepływa od tych
innych, którzy zawsze w nas (przy nas) byli, a my w oddzieleniu Ich nie słyszeliśmy,
nie odczuwaliśmy i dobrych rad nie pobieraliśmy.
„Wasze skrzydła nie są naszymi skrzydłami, to jest obecność innych indywidualnych
energii, wasze skrzydła to moc pozostałych kropel, które są w waszej przestrzeni”.
Oni są cały czas nasza podporą siłą. Mamy odczuć to, że w Nich zawarte jest to, co
nam brakuje, Oni i my to ta sama energia, bo w pasmach jesteśmy z Nimi połączeni.
Piramida to genialny program, dzięki któremu słabsi mogą się komunikować z
resztą, dzięki niemu, nawet jak się gubimy niemu, nawet jak się gubimy i
znieprawiamy, mamy możliwość, w modleniu się, czyli otwieraniu pasm duchowych,
znowu powrotu tutaj. Ustawiają coś w nas.
Pokazują jak Oriny wydłużają się, stając się soplem lodu do góry odwróconym,
bardzo jasnym. Pokazują, że ciągle posługujemy się nie tym imieniem, które jest.
Mówią, odczuj, że inni są częścią ciebie (inni to wszystko co jest ci dostępne w
zapisie i ludzie i rośliny itd. ).
Mówią: wejdzie do domu swego, a to jest miejsce gdzie normalnie my w
swoich wibracjach przebywamy. Mamy pozwolić sobie się w tym odnaleźć
pozwalając, by „to” tu na odnalazło, by zewnętrze stało się wewnętrzne.
Widać na rękach żyjącą biel, to jest wszystko żywe, każdy element jest
przepełniony życiem (opona też). W naszym świecie opona jest martwa. Tu w każdą
rzecz można wejść. To tu jest i żyje.
Wiesz, że tu nie ma śmierci. Każdy element (stół, roślina itd.) przeżywa sen o
sobie, manifestuje się w życiu, jest. Tu nie ma końca. Jest spokój, sytość,
bezpieczeństwo. Każdy stan jest tutaj.
Ten dom tu jest teraz w nas zawarty, jak nie będziemy się znieprawiać to te
stany , te energie będą w nas, tylko dotknij, a twój dom go przeniknie. Tych, których
chcemy uzdrawiać, przeniknąć ich i ich przestrzeń, ciało egzystencjalne, wszystko
tym stanem, który jest tu. To, co tutaj jest, przekazujemy innym. Działanie domem
swym.
- Koniec Wpływ na egzystencję wzrósł do 80 %.
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Prawa półkula odpowiedzialna jest za abstrakcję, twórczość itd.,
lewa analityczna, ale obie musza działać. Naukowe wprowadzenie w pewne stany
umożliwia ludziom jasnowidzenie, przewidywanie przyszłości itd., to jest naturalną
zdolnością każdego człowieka. Po to są modlitwy i tak działają, by zsynchronizować
wszystkie cząstki mózgu. Kiedy jest warunkowość, kiedy coś wydzielamy, np.
doświadczanie czegoś, to włączają się tylko pewne partie mózgu. Łączyć się może
mózg w swoim działaniu tylko wtedy, gdy jesteśmy totalnie na zło albo totalnie na
dobro nastawieni. Kiedy my jednoczymy pewne partie i cały on zaczyna działać, jest
całkowite otwarcie na całą Rzeczywistość dlatego my sprawdzamy aktywność mózgu
(w %). Poprawna modlitwa sprawia, że mózg całkowicie działa, w 100 %, włącza się
wtedy jaźń. Nasza modlitwa jest medytacją w stylu Buddy, nie tylko otwarcie
przestrzeni, ale i przestrzenie, wejście w tamte obszary. To co zachód wyrwał
z medytacji, stało się praca z umysłem, koncentracją (panowanie nad ciałem,
ustawianie energii). To nie doprowadza do oświecenia. Nie ma tu pełnej aktywności
mózgu, wtedy nam się tylko wydaje, rojenia umysłu. Jak ludzie się gromadzą, jest
ten wspólny kanał, który się wtedy otwiera, sprawia, że ludzie, którzy dotychczas nie
mieli takiego wejścia np. w przeznaczenie, nagle zwiększają swoje możliwości,
zdolności paranormalne gwałtownie rosną i aktywność mózgu też, bo jeden poprzez
wibrowanie wzmacnia te wibracje w drugim człowieku.
Stany nie pojawiają się u osób, które tego nie pragną szczerze,
żarliwie. Jak intencje są prawdziwe, scena przychodzi, ponieważ wszystko co jest
ugruntowywane, jest zapisywane w DNA i DNA steruje później tym wszystkim co się
dzieje. To główny w nas program. Mózg jest procesorem, ale DNA jest kanałem,
którym „główny informatyk” przychodzi i przestawia pewne rzeczy, żeby to co
chcemy zaczęło istnieć. Tym głównym informatykiem mogą być wyższe nasze pasma
jak i coś spoza Rzeczywistości, czy Ojciec, PraOjciec, Opiekun, wszystko idzie przez
DNA. Żeby coś się stało, musi to być utrzymane jakiś czas (zogniskowanie uwagi
łącznie z mocą). Spróbować to zrobić, bo wszystko w życiu opiera się na próbach.
Pozwolić sobie na próbę.
Są sceny na poziomy duchowe (w modlitwach warsztatowych), one
podpowiadają nam, jak w tych stanach się odnaleźć. Jak doświadczymy tego w pełni,
jest zapisane.
Modlitwy energetyczne od pokochania do…. samemu trzeba przerobić.
Będą jeszcze te, które dotyczą Alei Zwycięstw, jest to bardzo ważna rzecz, budujemy
tu odwagę, pracowitość, i inne, dzięki którym czuje, że jestem, a potem mogę
dokonywać wyboru. Jak czuję, że mogę i mam wolę, steruję myśleniem, wtedy tutaj
mogę wejść w pokochanie, wybaczenie itd.. Teraz staramy się rozpocząć przygodę z
wzrastaniem, jak to się w modlitwie zaliczy, jest 100% szansy na zaliczenie od
pokochania do…, dzięki czemu szybko zacznie się panować nad całością w
poprawnej, duchowej postawie (akceptuję). Akceptacja to piękny stan; kiedy
szanujesz wszystko, ale cię nie obchodzi. Rozum się tutaj włącza, zaczyna sterować
umysłem, by do pewnych, przykrych rzeczy nie doszło. Wstrzymujesz rękę, która
chce kogoś zabić, ale nie krytykujesz go.
Trzeba nauczyć się żyć przyszłością. Jak umieściliśmy tam życie, wtedy żyjemy
teraźniejszością, samo życie się toczy, moc to załatwia.
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Sprawdzić w % :
ile mamy życia w przyszłości i mocy
W domu mym są też inni i nie można się w domu swym odnaleźć, dopóki wszystkich
elementów nie postrzegasz jako „moje, cudowne cząstki”, bo dom mój, to jestem ja
czyli to wszystko, co jest w nas zawarte. Jak wszystko jest zawarte, wtedy się
otwiera, bo dom jest w Bogu.
Modlitwa Aleja Zwycięstw
Po modlitwie: Najpierw cel i jak, a potem się buduj, do niego dopasowuj.
Zaczęła się pierwsza rzecz na Alei Zwycięstw. Najpierw musisz znać cel, czy jest
zgodny z wolą Ducha, masz się budować pod kątem celu. Moc śmierci była
uruchomiona, czyli śmierć starego, by powstało w życiu nowe.
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Warsztaty Łódź – 16.09.2012:
My musimy stać się wielcy, musimy się zjednoczyć z własnym Duchem, a
potem wykorzystać Ducha, bo my Duchem będziemy, do tego, by zjednoczyć się z
Synem Bożym, niezniszczalną strukturą i cudowny jest Syn Boży, ale nie my. Syn
Boży to Istota, która wzrasta po drugiej stronie, musi się stać Bogiem.
Ciało wzmacnia Duszę (przez eter zasila Duszę).
Nie mieć litości dla ludzi, którzy popełniają błędy - to są ich wybory. Miłosierdzie,
kochanie, wybaczenie to są stany nie dla wszystkich ludzi, tylko dla tych, którzy nad
tym pracują. Pokochanie innych jest dla mnie, nie dla tych, których kocham, tylko
przy okazji moja postawa się zmienia, bo jak zacząłem kochać to przestaję popełniać
błędy, to samo z miłosierdziem, wybaczeniem. Taka istota, która ma to już w sobie,
przy okazji robi pewne rzeczy, dzięki którym coś zmienia, ale ci, którzy zostali
skrzywdzeni - skrzywdzonymi będą. To jest praca nad sobą (mówi Góra) i zapomnij o
drugim człowieku. Natomiast jak będziesz czysty, twój stosunek do drugiego
człowieka wreszcie będzie poprawny, będą tworzone nowe wartości.
Przekaz – „Zrywanie więzi …” (Rusinowice 8-9 września 2012).
U Jezusa wszystkie nici połączyły się tworząc kulę.
Poziomy świadomości (Rusinowice 8-9.09.2012, Katowice 7.10 2012)
To co było nie istnieje  jest tylko zapis relacji, doświadczeń itd.
Bóg jest wszędzie, kryształek przy kryształku, tyle tylko, że to są wszystkie te
same kryształki, tak naprawdę to jest jeden kryształek i to on ma taką siłę projekcji,
to świadomość Boga, że jest obecny we wszystkich cieniach czyli echach odbijających
się od kryształku, istnieje tylko jeden punkt, a widzimy jakby były wszędzie - taka siła
projekcji. Ruch istnieje, choć jest iluzją w naszej Rzeczywistości, wszystko drga, bo
musi. Doskonałym ruchem jest światło duchowe. Jak masz moc światła panujesz nad
ruchem, dlatego, że nie korzystasz z techniki ruchu. Wszystko w tym świecie jest w
ruchu po to, by to żyło. Obdarzone świadomością tej siły projekcji, żyje, doświadcza i
się porusza, choć Bóg się nie porusza, jest statyczny, obecny przez jeden punkt.
Mówią tu o boskim potencjale, czyli dojściu do Boga i do energii.
Jest też mały potencjał i energia jest małym potencjałem i tu się wykorzystuje ruch.
Przekaz: „ Bóg na wibracji oparł…”

(Poznań 15.09.2012)

Wibracja – poziomy

(Poznań 15.09.2012)

Ruch

(Rusinowice 29-30.09.2012)

Dwoistość

(Rusinowice 29-30.09.2012)

„Jedyną, niezmienialną wartością (Rusinowice 29-30.09.2012)
„Wiedzącym zaś jest ten……..
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„ I nie będziesz stał ponad… przekaz Jezusa (Rusinowice 29-30.09.2012)
To jest tak jak z „Modlitwą kamienia”, trzeba wejść w modlitwę, w stan wizja i
czytać to albo odsłuchiwać (przekaz Jezusa), wtedy wszystko jest zapisane. Trzeba to
utrzymać, przepracować pewne rzeczy. I to choć umysł odrzuci, bo zapominamy,
zostaje w 50 %, to usłyszane koduje się, choć zapominamy za chwilę, tyle zostaje,
tyle znów imienia własnego odnajdziemy (dotyczy wszystkich przekazów).
Wbrew pozorom takie różne spotkania, też te wahadełkowe, ustawianie się na
modlitwy, na to co jeden drugiemu przekaże - a w przyszłości ma tak być, by jeden z
drugim dzielił się tym, co mu Góra daje, to buduje, to jest cały czas rosnącą
wartością duchową (50% średnio jest zapisane i dzieje się). Ta wiedza jest potrzebna
po to, by drugiemu powiedzieć. Dzięki temu nauczymy się być zdrowiem, nadzieją,
lepszymi ścieżkami losu u innych dla nich samych. Uruchomić mamy nasze Imię,
niech ono wreszcie zacznie cały czas drgać (i w każdego światłem), taki dar dla nich.
Jak to odkryjemy w sobie, Imię zacznie dźwigać, załapiemy, że dziecko Boże wiele
może.
Modlitwa – odnajdywanie imienia – skrót
„Nie odnajduje się tego, czego się nie utraciło. Musicie odzyskać poczucie
samych siebie, pamięć o samym sobie i pamięć o całej Rzeczywistości. Wymazano w
was to, co było podstawą waszego zejścia tu, prawdę o was samych. Zawarta ona
była w doświadczeniu energetycznym i zawarta była w umiejętności kreowania
wszystkiego tego, co się chce, by zaistniało. Zabrano wam wiedzę o całości, o tym
jak żyć, czym jest życie, jak wzrastać i cieszyć się z tej zabawy, wy, dzieci Boże. To, o
czym mówiliśmy wcześniej (tekst o robotach), to wszystko jest prawdą, ale prawdą w
ostateczności. Naprawdę ten mechanizm został włączony i dzięki niemu eliminuje się
błędy, nie można bowiem pozwolić na to, by coś, co jest niedoskonałe decydowało o
losach całości”. Czarny scenariusz zmienić na biały. Mamy się skupić na patrzeniu w
gwiazdy (a nie na scenariuszu).
Nasze Imię nie istnieje i dlatego jest takie mocne.
Trzeba wejść w stan, w którym nic nie ma, wtedy wszystko można odnaleźć.
Zmartwychwstanie to idea, a ludzie uwierzyli, że tak się stało. Jak umrze
to, co znasz, powstanie nowe jeśli ty, będąc niczym zadecydujesz by w
świecie istności znów powstało to, co jest zawarte w Imieniu, twój początek
we wszystkich możliwych wariantach. Gdy mówią, że Imię nie istnieje to
oznacza dla nas, że jest nienaruszalne, nie do usunięcia, to program
nadistnienia - dlatego mówią Nicość. Jest dla nas darem, to oznacza, że możemy być
tym, co niczego w sobie nie zawiera. W Nicości możemy stworzyć nowy obraz siebie,
człowieka, który nie przyjmuje od innych negatywnych energii, bo to co Bóg wymyślił
czyli jego samego symbolem czego jest klucz, złoty wzorzec, imię, by to dźwignęło,
by to co dla Boga było w nas najcenniejsze zaczęło rozrywać nam piersi.
Mamy odnaleźć się wśród ludzi, zaczynamy znikać, co oznacza, że jesteśmy
wymazywani z pamięci osób, które przed chwilą na nas patrzyły, ale nie zniknęliśmy
w Bogu. Obecność, charakter tego, czym jesteśmy oddziałuje na innych.
Dla całości ma znaczenie czym, lub kim jesteśmy, nasza obecność.
Jak mnie nie ma, to mogę być tym wszystkim czego ludzie potrzebują.
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Ty w Nicości to jest to, co Bóg stworzył, a o czym zapominałeś.
Pozwól, by w Nicości zadźwięczało twoje Imię.
Doskonałość, to jest coś w tobie uruchomione przez Ojca. Odrzuć
doskonałość.
Człowiek jest wieloświadomy i wielopostaciowy. Twoja doskonałość sprawi, że
ludzie otrzymają od ciebie to, czego pragną. Bądź doskonałością, nie określaj swoich
parametrów. Odrzuć siebie i pozwól, by twoja doskonałość była czarem dla innych, a
zobaczysz, że od nich otrzymasz więcej niż byś chciał - wszystko czego potrzebujesz.
Pozwól, by doskonałość promieniowała z ciebie, by pojawiła się, dzięki tobie, na tej
Planecie.
Syn Boży to śpiąca doskonałość.
Doskonałość jest w Nicości i stamtąd wszystko robi. Nikt oprócz ciebie nie ma
do niej dostępu (a kluczem jest twoje Imię, które jest tobą i doskonałością). Tu nie
ma działania, tu tworzysz nowe, samo powstaje. Uzdrawianie to
wyrzeczenie zdrowa: jesteś zdrowy, Bóg będzie ci towarzyszył w twoim
życiu, i w twojej rodzinie, bracie, siostro idźcie ku Bogu.
- Koniec modlitwy –

To jest zaufanie do cząstki siebie, do swojego Imienia, do Doskonałości.
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Warsztaty 23 września 2012 Warszawa
Ciało znika, Dusza może zniknąć i Duch też może zniknąć – to są powłoki
zewnętrzne pomocne dla Syna Bożego, a ten kto tu jest, Synem Bożym nie jest.
Sprawdzić:
- jaką % szansę mam, że nie zostanę zniszczony, nie tylko jako
fizyczność, Dusza, ale nawet jako Duch (że nie zgnijemy w grobie)
Już za swoje grzechy zostaliśmy zdegradowani i trafiliśmy tutaj (a ludzie nie
rozumieją, nie pracują). Jak zaczniemy to analizować, to weźmiemy się do roboty
(może). Jak nie zaczniemy autentycznie nad sobą pracować, to jaka jest szansa, że
nie pójdziemy na zatracenie?
Ciało Fizyczne obdarzone jest Świadomością, ono myśli, żyje swoim życiem
(ręka też).
Tak naprawdę wzrastanie i czyszczenie się jest tylko Syna Bożego  cząstki z
PozaRzeczywistości, która czyści się w iluzyjnym świecie.
Wszystko, co nas (oprócz smaku węchu i innych rzeczy) „rajcuje”  to są
doznania Duszy. Uniesienie, Miłość, Kochanie i ich przeciwieństwa  to jesteśmy MY.
I ten co kocha i ten co nienawidzi, czuje potrzebę jedności z drugim człowiekiem,
wszystko zależy z jakimi ludźmi się stykamy, te przestrzenie energetyczne w których
są pola psychiczne, przenikają nas, nigdy nie jesteśmy czyści. Jak człowiek jest
odcięty od drugiego człowieka w polu energetycznym, jest to taka straszna rzecz, że
natychmiast człowiek znika – nici, które ma potnie, nawet jak są 2 nici - to jest
obłęd. Ciemni jak nas zamykają, doprowadzają do takiej bolesnej sytuacji, w której
My jedną nić za drugą odcinamy (łączące nas z człowiekiem)  to znikanie (prowadzi
to do samobójstw).
Nie wracamy do przeszłości, by nie ożywiać tego, co było.
Człowiek zatracił zdolność odczuwania energetycznego, nie odbiera sygnałów z kim
można wejść w kontakt. My się tego uczymy.
Ja słucham (Zbyszek) i robię to, co mówią w scenach: 90%, średnia tutaj
10%, a może być lepiej, ale to jest początek nas wszystkich (robię, to ufam).
„I nie będziesz stał ponad Prawem…” (Rusinowice 29/30 września 2012Przekaz Jezusa) - trzeba wejść w ten stan, by odczuć, co ta modlitwa niesie (wejść w
tę modlitwę). W modlitwie Kamienia też chodziło o sam stan prośby, gdzie o nic się
nie prosi, gdzie uznaje się potęgę Wyższego i własne uczestnictwo tego Małego w w
tym Wyższym, bez żądania czegokolwiek.
Dopowiedzenie: do Stanów Współtworzenia z elementami w Całości
(Rusinowice 08/09 września 2012 i Katowice 07.10.2012) – to znaczy, że
ktoś, poprzez swoją doskonałość odnalazł się w Jedności z Całością, a ponieważ był
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jej elementem, mógł z tego wszystkiego zrezygnować i przyjrzeć się temu, co poza
wszystkim istnieje, bo mógł odrzucić nawet siebie, Nicość, najwyższy stan.
Poza Nicością istnieje tylko Bóg, ale On dla nas dostępny jest z poziomu
Nicości. Nicość to zapis wszystkiego co jest. natomiast w Duchu Św. wszystko to, co
jest może istnieć, czyli przesiąknięte jest życie, czyli istnieją formy, tym się zajmują
Stwórcy lub Twórcy, dzięki którym to jest - elemenciki są tu wkładane jako elementy,
które współistnieją z Całością (wchodzą w relacje), wszystko jest w ruchu. W Nicości
nie ma ruchu, bo to obszar statyczny.
W Duchu jest Siła Projekcji. Siła Kreacji jest na poziomie fizycznym,
energetycznym, w Duchu  Siła Projekcji.
Co to jest Projekcja?
Jestem w Nicości i wyświetlam „zdrową nogę”, ten projektor włączony sprawi, że to
się zmieni i będzie zdrowe. Na tym poziomie Projekcja uruchamia Kreację – stan,
który się objawia.
„Ładowanie Dziupli” - wystąpiły dziwne rzeczy, pojawił się płomień w
środku i wygląda jak kwiat - róża Jerycha. Dotychczas wpływała (Dziupla) na ciało
fizyczne 20%, teraz 80%, na ciało energetyczne też 80%, na Ducha teraz na 40%,
regeneruje jakby na żywo. Płomień był w kształcie korony.
To Światło tak zmienia, że można wzrost wydłużać itp.
Pokazali, że jak „tam” się jest, to można nawet żartować z wątpliwości.
Działając na rodzinę, trzeba wszystkich widzieć w Świetle.
Sprawdzać:
- siłę Projekcji
Jaką Projekcję uruchamiasz, taka jest skuteczność.
Działając w Świetle stare znika, tworzymy nowe.
Światło nam przygotowało drogę Ducha Świętego do Macierzy po to, żeby potem
DNA, fizyczność i powoli szła droga od dołu do Góry.
Wzrosła Projekcja Życia.
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Łódź, 24.09.2012 wahadełkowanie
Przy uzdrawianiu to ma być życie, pasja, radość, zabawa, to podnosi
skuteczność.
Sprawdzić swoją wiarę w skuteczność działania. Jak podnieść swoją
wiarę w skuteczność działania?
- działania na poz. fizycznym dla ciebie działanie – to bierzesz młotek i
uderzasz
- na poz. energetycznym działanie to forma istnienia- ja, czy działanie to
robi? to połączenie dwóch rąk, to jest żywe. Jak przybieramy postać
zwierzęcia, to zwierzę posługuje się działaniem jak cząstką samego siebie.
Przestań się zastanawiać co chcesz zrobić tylko odczytuj tę „bombę” w
sobie. Jak nie czujesz działania, nie wierzysz w siebie, bo ciebie nie ma.
We Wszystkości jest też działanie.
Dziecko nie odczuwa winy, dlatego bezwarunkowo sięga po wszystkie dary, które
Ojciec przygotował, także to działanie. Tylko w małym dziecku nie ma warunków,
ograniczeń (wykorzystać to do działań ).
Budzimy się też z własnej niewiedzy.
Sprawdzanie ilości myśli na godzinę:
- średnia 3000 myśli/h
- przeciętna ilość 4000 myśli/h
- tworzy się „zamuła”:
5000 to jest półobłęd,
6000 – psychiatryk,
7000 - mózg pęka (krew leci z nosa itp. ), tak jest skumulowana
energia, bo myśli oparta jest na ładunku energetycznym.
Im mniej myślisz tym lepiej żyjesz. Jak „kombinujemy” umysł się włącza,
wpadamy w fizyczność (analityka). Lepiej „paplać” (dużo mówić), bo wtedy jest
mniej myśli.
Sprawdzamy korzyść z przyszłej pracy (50 % to ta praca, która jest).
Dopiero przy 80 % jest korzystna.
Przy bilansie „0” uzdrawianie zostawiamy na przyszłość.
Sprawdzanie skuteczności działania –wychodzi nasza niepewność, przez to
komplikujemy. Potrzebne jest zdecydowanie.
Lęk przestrzeni można ograniczyć, ale musi przyjść scena, trzeba
indywidualnie, do każdej osoby, by coś odblokować (scena pokazuje w jakie
doświadczenie wejść).
Obca Dusza w matce – w 20 % jest „stara”, a w 80 % obca - to, jak forma
opętania, Duch Stwórczy to zrobił. Odprowadzono obcą Duszę.
W modlitwie w Alei Zwycięstw będziemy budować siebie (tożsamość).
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Problem z oczami (osoba pierwsza) – oczy, wzrok traktujemy całościowo, to
wszystko ma dobrze funkcjonować. Sprawdzamy:
- w ilu % spełnia 100%-wą wolę tego, co ma osiągnąć.
- będę zdrowieć przy podniesieniu wibracji do 50 %. W scenie pokazano, by
zaczęła kochać swoje oczy, cieszyć się nimi, bo dotychczas negatywnie je
ocenia, postrzega - to obniża energie komórkową.
Druga osoba ma problem z oczami –
- oczy mają wibrację 20 % przez to co o tych oczach myśli osłabia (0-10 %). - podnieść wibracje organu, to jest życie. Oczy będą zdrowieć przy
podniesieniu wibracji, przez radość, do 50-60 %, proces samoregulacji - czyli
sił uzdrowieńczych zostanie uruchomiony.
Jak osiągniesz kulę, nie ma nici, to jest połączenie ze światem duchowym.
Ile ma się nici na osiągnięcie celów życiowych (jak trzeba więcej to jest
problem). Wtedy można prosić o pomoc, uruchomić coś, co zastąpi nici i pozwoli co
to osiągnąć.
Sprawdzamy ścieżki losu kolejnej osoby:
- otwarte w 90 %,
- aktywność 70 %,
- a ruch, czyli to co robisz, jest tylko 50 %. Marzenia sprawiają, że nici
kierunkują się. Odczuć radość, potęgę, stan zwycięstwa.
Im się jest wyżej tym jest trudniej, to są większe wymogi.
Próg namiętności, ile potrzeba, by do tego z kimś dojść, by być
szczęśliwym, spełnionym. Zmniejszyć próg można przez wejście w miłość (to nie jest
kochanie) - gdy obecność drugiego człowieka nie potrzebuje namiętności tylko ciało
czasem się o to upomina (bo powstaje napięcie). Namiętność należy do ciała
fizycznego i 30 % do duszy.
Nasze odczyty w jakiejś sprawie dotyczą poprawnego zachowania tzn.
sytuacji w których sami się nie znieprawimy, nie zdegradujemy się fizycznie i
energetycznie.
W jakiej iluzji trzeba żyć, by wywyższać się nad innych: autorytetem,
niszczeniem każdego, kto tylko ma gorsze wyniki - zamiast pomagać mu. Wchodzi się
wtedy w totalny egoizm (widać ta iluzja takim osobom „pasuje” ).
My musimy być uczciwi, bo padniemy, jak się coś nie tak robi, to trzeba to
sobie mówić, wprost, by wiedzieć, by nie pakować się w błędy. Dostaliśmy kredyt nie przepracujemy, przejdzie życie, spadniemy, wyjdzie to wszystko jacy jesteśmy,
ale szanse trzeba dawać. Musimy się trzymać, wiedzieć o co chodzi. Jak można
pomóc innym jak samemu się pada? Uczciwość dawno powinna (musi) być. To lekcja
dla Bogów, a nie oszustów ludzkich. To nie towarzystwo wzajemnej adoracji.
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Rusinowice 29/30 września 2012 :
Góra od pewnego czasu pewne rzeczy powiedzieć, więc wejdźmy w modlitwę i
niech to przekażą. Dzisiaj będziemy w modlitwie mówić o Ogniskach Choroby i o
Sianiu Zarazy. Jest to poważny problem zwłaszcza wśród ludzi, którzy dalej są
fałszywi, kłamliwi itd. Mówimy o rozwoju duchowym, a który z was w tym rozwoju
się czuje, że jest duchowo rozwijającym się czy budzącym się. Jeśli ciągle z ust płynie
kłamstwo: jaki to jest rozwój duchowy… kogo oszukiwać będziemy? Przegięcia będą
mieć ci, którzy złożyli Chrzty, z wyrachowania (chrzest sobie zrobię, pierwszy, drugi,
nawet niektórzy trzeci, dzięki czemu wsparcie będzie z Góry).
Wsparcie jest duchowe. Spróbuj zrobić nie tak jak ma być (na poziomie
człowieka możemy się zabijać, mówiąc, że to dla twojego dobra, na poziomie
energetycznym możemy kogoś wykańczać, ograniczać, mówią: dla twojego dobra,
ale na poziomie duchowym tego nie ma, zło jest na poziomie duchowym
zablokowane, nie ma dostępu), wszystko się zaczyna zmieniać na zewnątrz, a nie w
ludziach. Tymczasem w naszych szeregach jest wiele osób fałszywych duchowo,
które sądzą, że jak będą się uśmiechać, inaczej pokazywać, to nie jest to widoczne
dla tamtego świata i dla niektórych osób, które te pasma czują, to jest, tylko się o
tym nie mówi, no, bo jesteśmy słabi, my wzrastamy, ale nie ma wzrostu duchowego
bazując na oszustwie, na zakłamaniu, na iluzji i innych sprawach. Cały czas
obserwujemy też to, co jest najgorsze, pogardę wyrażoną dla drugiego człowieka. I
tak jest dużo lepiej niż było na początku. To co się obserwuje jest do przyjęcia, ale
wynika z tego jacy jesteśmy.
Modlitwa 1 – „Ogniska Choroby, Sianie Zarazy – skrót :
Nie ma „odgórnych” energii. To co się dzieje teraz jest wewnątrz nas,
wewnątrz głowy. Nie ma „odgórnego” płynącego światła, jakby chcieli powiedzieć,
oto tacy jesteście. Tu, gdzie się budzą ludzie, którzy chcą wyrazić sobą wartości
duchowe - oni nie mogą żyć pośród kryminalistów, nie mogą zadawać się z tymi
ludźmi, których interesuje tylko ludzie zło. Musimy świadomiej dobierać sobie
towarzystwo, świadomie przekształcać swoją przestrzeń i świadomie kierować swój
wzrok na Boga, przez to co pokazują: na Boga wewnętrznego. Najpierw się odnaleźć
w Duchu i dzięki tej zmianie, dzięki tej swojej cudowności wejść w szersze spektrum
energetycznego i duchowego postrzegania. Czyli podpowiadają nam, że to co
dotychczas było - to przychodzili i otwierali kanały - powoli się kończy, będą teraz od
nas wymagać tego, byśmy my, umiejętnie owe kanały otwierali. Dlatego ciągle
czujemy energię ciał fizycznych.
Pokazują Jezusa, innych też. Jezus pięknie promieniuje, Jego aura jest
jednolita, z jakby czterema źródłami promieni wychodzącymi z tyłu, tworząc
poświatę. Widać też ludzi, którzy klęczą, to są ludzie z różnych czasów i przestrzeni, z
różnych cywilizacji, mają Mnisie habity i kaptury. Widać, że przyszli prosić o wsparcie.
Jezus patrzy, widzi, pięknie rozświetloną drogę i tylko czuje (nie widzi) ludzi, którzy
czegoś od Niego żądają. Ważniejszą rzeczą dla Niego jest utrzymanie Światła i dzięki
temu co robi, toruje się piękna droga energetyczna, nie dochodzi do końca i Jezus
cały czas działa, by to powolutku szło. Natomiast ci ludzie są na kolanach, skuleni,
widać, że mnóstwo rzeczy ich w życiu złamało, to nie jest ludzkie zło, chyba coś
gorszego. To są ci, którzy wystąpili nawet przeciwko samemu sobie, nie tylko
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przeciwko porządkowi istnienia. To są ludzie, którzy na wyższym poziomie sprzeciwili
się prawu. Oni są jedną z przyczyn zamknięcia w zewnętrzu tej drogi, oni są jednymi
z tych, którzy doprowadzili do tego, że wejście w PozaRzeczywistość jest niemożliwe.
Jezus tym światłem próbuje utorować drogę w PozaRzeczywistość, która tu była, ale
jest sam i nie umie w pełni jeszcze tego zrobić. Oni przyszli przepraszać, ale wiedzą,
że to nic nie da. Oni czekają na moment, kiedy coś się stanie i ta droga zostanie
otwarta - inaczej to, co jest tutaj, jest pewną tamą iluzji.
Oni pokazani są jako Stwórcy, Panowie panowania nad Rzeczywistością, to
były Istoty, które kiedyś mogły wiele zrobić, ale zeszły z tej drogi. Dla nich nie
istniała: myśl, słowo i czyn, to inny sposób odnajdywania się w Rzeczywistości - ma
niewiele wspólnego z naszym.
Wszyscy czekają kiedy Jezusowi uda się otworzyć to przejście i ludzie (którzy
są jak kropki przy nich) są ich wielką nadzieją. Ci malutcy mogą udźwignąć cały
ciężar tej przemiany.
Tu Istoty wszystkie są zjednoczone w sobie, jakby w wspólnej świadomości.
To Istota (jedna z nich się odwróciła) dokonywała makabrycznych czynów, że nie
jesteśmy w stanie tego przyjąć. Gdyby pozwolono nam odczuć ogrom zła i potęgę tej
istoty - to by nas spaliło. Ta Istota patrzy i coś, bardzo lekko, przenika nas, to samo
co kiedyś robiła, w tej chwili jest wykorzystane, przez doświadczenie którego nabyła,
do tego, by coś w nas nie zachodziło.
Ci wielcy, co zbłądzili są tu na usługi Jezusa, chcą Mu pomóc, ale nie mogą,
muszą czekać.
Ważne, by ktoś otworzył drogę do Światła. Jak Światło zejdzie, wtedy
wszystko się stanie. W nas Światła jeszcze nie ma, to tylko zwykłe poziomy
energetyczne, nawet biologicznie nie do końca poprawnie działają. To coś, co ta
Istota teraz uruchomiła sprawia, że synchronizuje się nasza biologia z energetyką,
powstaje jeden twór - tak, jakby kody, które istnieją między duszą, a ciałem były w
tej chwili niszczone, jakby tworzył się nowy człowiek, jakby znikało ciało
ektoplazmatyczne (łączące Dusze z Ciałem Fizycznym). Ono znika tworząc trwałą
wartość z ciałem fizycznym i z pewnymi pasmami Duszy, to nierozerwalny element.
Dzięki temu wiele różnych rzeczy, o których nie wiemy, nie będzie mogło w nas
wchodzić, człowiek będzie stabilniejszy.
Nie ma na poziomie energetycznym przerobionego pokochania, wybaczenia
(podstaw), a chcemy wnikać w coś, w co wniknąć nie można, nie można nawet
słowem naprowadzić, tylko i wyłącznie doświadczeniami duchowymi, jak Stanem
Doskonałości, Akceptacji itd., można tam otwierać ścieżki. Czyli w człowieku są
jeszcze inne rewiry, które staną się dostępne, kiedy człowiek będzie całkowicie
duchowy i zaczną te praktykę, poznając siebie innego - tego, który jeszcze w nim
świadomie nie funkcjonował. To doprowadzi to tego, by to wszystko było łatwiejsze.
Do Zbyszka: „Przestań się w końcu bać, pozwól nam mówić, my i tak
powiemy, nie twoimi, to innymi ustami, a stracisz czas, na którym tak ci zależy.
Musimy wam powiedzieć o jednej rzeczy: Zbyszek nie jest tym za kogo go uważacie.
Na niego zwalacie wszystkie swoje winy, nie tylko własne troski, ale i coś, co u nas
nazywamy nieróbstwem. Sądzicie, że jak ktoś, otworzy wam przejście do samego
siebie przez lustra (pokazują lustra) czyli na drugą stronę, to wszystko będzie w was
załatwione. Nie. Każdy z was musi sam przejść na tamtą stronę. To co się dzieje od
jakiegoś czasu, jest wielkim ograniczeniem dla całej wasze wspólnej sprawy. Pewne
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rzeczy zostały powstrzymane tylko dlatego, że zaczęliście upatrywać, pokazują:
modlitwy, skale, rozmowy z ludźmi, otwieranie kanałów, taką naszą energetycznoduchową pracę, gdzie widać, że ludzie robią różne fajne rzeczy, jest sporo różnych
doświadczeń, pokazują obrazem, że te doświadczenia są tylko na pewnym, niskim
poziomie, nie zwrócono uwagi na to, by się całkowicie budzić, nie ma ścisłej pracy na
obudzeniem się w Duchu, świat energetyczny ludźmi rządzi i przez to wyszli ponad tę
niską normę energetyczną, na średnie wibracje, niemniej ciągle tkwią w iluzji i nie
widzą, świata duchowego na zewnątrz. Czyli przez to, że nie zaczęli ściśle pracować
nad obudzeniem się w Duchu, utkali na pewnym poziomie, z którego nie ma wyjścia.
Przyjęliście drogę na skróty sądząc, że może was ono zbawić od siebie
samego. Od samych siebie możecie się zbawić tylko poprzez ciężką pracę nad sobą,
ale ciężka (pokazują) nie oznacza wysiłku. Wysiłek energetyczny jest inny, opiera się
na się na skupieniu i przyjęciu pewnych norm, wysiłek duchowy polega na trwaniu w
pewnych stanach, jest to jednak na tych poziomach coś ciężkiego, bo jeśli byłeś w
innych stanach i musisz w tej chwili z nich zrezygnować na rzecz innych, jest to w
świecie duchowym wysiłek porównywalny z tym, co w świecie fizycznym
nazwalibyśmy ciężką pracą. Człowiek lękał się podjąć pracę nad sobą, lękał porzucić
się siebie starego i przez to wiele osób (pokazują obraz) w lustrze miast siebie,
zaczęło widzieć kogoś (najczęściej pokazują Zbyszka), kto załatwi za nich przejście
na druga stronę (lustro się tłucze, żadnego przejścia nie ma).
Musimy wam powiedzieć, że Zbyszek nie już wyrabia ze swoja energetyką.
Rok temu chcieliśmy zamknąć jego doświadczenia (pokazują scenę z przerażeniem
Zbyszka). To jest prawda, byłeś przerażony energetycznie i przez to pewne rzeczy
nie mogły być w tobie uruchomione. Nie potrafił zrezygnować (pokazują scenami ) z
utrzymania w nas pewnych pasm itd., bo miał wyrzuty sumienia, że nie daje na maxa
tego co mógł - przez to, nie mogły pewne rzeczy w tej przestrzeni zajść.
Przerwa (Zbyszek nie może tego udźwignąć w modlitwie)
- koniec 1 części modlitwy Modlitwa 1 cz. 2 –skrót
Wrócą do tematu później. „Chcemy wam tylko powiedzieć, że dziękujemy
Zbyszkowi, że przetrwał jeszcze rok, choć już rok temu chcieliśmy zamknąć
warsztaty, zmiany, które nadchodzą są przez niego nie do udźwignięcia. Nie można
dźwigać siebie i tych, którzy nie chcą sami przez tamto przejść. Ponieważ pewne
zmiany nie mogły zajść (dotyczy to nas wszystkich), przeto musi zaistnieć koniec
wyczerpywania (Zbyszka). Dziś zaczną obowiązywać Prawa Duchowe (jak obowiązują
tzn. muszą przejawiać się w naturze człowieka. Jak zaczną obowiązywać, to będzie to
tak uruchomione, że my będziemy czuć wyraźnie czy nasza postawa duchowa jest
poprawna czy nie), nikt nie będzie bezkarnie korzystać z życia, z krwi duchowej,
energetycznej i fizycznej drugiego człowieka. Ponieważ dążycie do prawdy o sobie i
to głosicie - ci, którzy tej prawdy w sobie nie mieli, ale na nią się powoływali,
odczytają ją niedługo (scena – Esseńczycy na siłę utrzymywali swoją czystość, 3 razy
dziennie wchodzili modlitwę, dzięki temu byli zabezpieczeni w sobie, przed sobą,
przed czynieniem czegoś co jest w myśli, słowie i czynie niepoprawne, bo były na
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nich silne działania energetyczne, dzięki temu zachowali równowagę energetyczną i
duchową ).
Dzisiaj próbuje człowiek to zrobić taką manifestacją siebie w przestrzeniach
energetycznych: wchodzenie do Złotej Piramidy, Komory Odrodzenia itd. Te
wszystkie techniki mają taką samą skuteczność jak modlitwy w czasach
Esseńczyków, natomiast ludzie tak naprawdę tego nie robią, czekają na cud.
Nieróbstwo! To nieróbstwo jest utajone i doprowadza do tego, że sama świadomość,
pamiętanie o tym, że są różne techniki jest przez te osoby traktowane jak korzystanie
z tych technik.
Ten świat nas zdominował, przez to po materialnemu i energetycznemu
zaczęliśmy doświadczać świata po drugiej stronie i pojmować go na tym poziomie.
Tymczasem jest to świat duchowy i wysoce energetyczny, więc postawa człowieka
tam się odnajdującego, powinna mieć inny charakter. Wchodzimy momentami, nie
jesteśmy zapisani, nie mamy zapisanych odczuć czyli wchodzimy jako człowiek
fizyczno-energetyczny, a próbujemy barwić tamten świat po duchu. Tam może całość
odczuć Istota, która pozbyła się już ograniczeń energetyczno-fizycznych, tego
balastu, z którym nie możemy sobie poradzić. Umysł zastosował sztuczkę: na kogoś
zwalamy by coś się stało, a my z tego skorzystamy. Nie ma tak. Oni mówią: w lustrze
nie zobaczysz kogoś innego ponad własne odbicie. Dopóki w lustrze widzisz swoje
odbicie fizyczne, jesteś na tym poziomie, jak ujrzysz Ducha, jesteś na tym poziomie,
a jak kiedyś ujrzysz Boga, w Nim i we wszystkim się obudzisz. Przypominają nam o
tym, byśmy w iluzji siebie nie postrzegali, tymczasem wielu uznało się, bo w
pasmach pewnych wchodziło w świat duchowy, za duchowo obudzonych, duchowo
czystych i wspaniałych, a brutalnie zmieniło ten świat na poziomie fizycznym i na
poziomie gęstej materii żyli w iluzji czegoś doskonałego. Uruchomienie tej iluzji było
możliwe dzięki technikom pomocniczym – Dziupla, przestrzenie i inne, podnosiło to
energetykę, nasze pasma wewnętrzne do poziomu Ducha i myśmy to odczytywali,
czym tak naprawdę nie byliśmy. Czyli, pokazują, fizyczno- energetycznego człowieka,
który chce wyszarpać jak największy kawał dla siebie, siejąc chorobową zarazę,
siejąc strach, ale ponieważ były pewne pasma obudzone, które nie były przez niego
wypracowane i one - ponieważ są wielokrotnie silniejsze od pasm duchowych przepromieniowały Ludzką Istotę, przez to można było różne rzeczy odczytać.
Mówią: jak jesteś obudzony w Duchu, pytać możesz tylko Boga; jak ma
wyglądać twoja przyszłość i jaki jesteś. W odczytach popełniano błąd, bo pytano
Ducha, a to światło w Duchu było sztuczne (prawdziwe, ale podkręcane nie przez
siebie, człowiek tylko chwilami był duchowy).
Za chwilę Prawa Duchowe - skoro tak do tego idziemy - zaczną obowiązywać
(mówią) i na fizycznym i energetycznym poziomie będziemy odczytywać jacy
naprawdę jesteśmy, za chwilę sztuczne wsparcie światła duchowego zniknie.
Mówią, do Zbyszka, przyznaj się w końcu do tego, że nie potrafisz ich
udźwignąć, powiedz im wprost, że są za dużym dla ciebie obciążeniem, że musisz
oddać to, co do nich należy i zabrać to, co jest twoje. Dzięki temu będziesz mógł
znowu podjąć walkę o samego siebie, a tak została ona ograniczona.
To jest nauka płynąca dla was wszystkich, przyznaj się do swoich słabości, a
twoją słabością jest niewiara w drugiego człowieka, w to, że sam potrafisz pewne
rzeczy zmienić, a potrafisz, tylko zrzuć kajdany uzależnienia. Skoro oni mają być
bogami, stań się i ty, musisz być samowystarczalny, wtedy płynie źródło, ale z tego

284

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

źródła czerpie tylko ten, kto włoży doń rękę, pije tylko ten, kto widzi ten zdrój! Na
poziomie fizycznym macie wodę, na energetycznym - macie radość, a poziomie
duchowym - duchowe uniesienie, wspaniałomyślność stworzenia, do której nigdy nie
dotarliście. Byliście już w stanach, dzięki którym odczuwaliście zachwyt nad życiem,
cud tego, że się jest w głębi. To jest duchowe uniesienie, którego wam zabrakło
(były tylko chwile uniesień).
Dzisiaj jest dzień wielkiej przemiany, nikt nie pójdzie do góry, ale będzie mógł
poznać prawdę o samym sobie, dzięki temu już nie będzie się wstydził tego jaki jest,
bo tu nie ma wstydu, ale dzięki temu co przed chwilą zrobiono (ta potężna istota co
nas przepromieniowała) człowiek będzie mógł być zadowolony, że w ogóle jest, że
może, będzie czuł się pełny, że będzie powoli odczuwał smak kreacji.
To przed czym uciekamy, przed ugruntowaniem się na pewnym poziomie, było
błędem (żółw też ma piękne życie, choć nie jest zającem). Na swoim poziomie
poczujesz duchowe uniesienie.
Mówią: istnieje coś takiego jak Ogniska Chorobowe - średnia w nas tu, to po
kilka ognisk chorobowych w człowieku. Ogniska chorobowe są trwałą strukturą, są
echem tego, kim się było, taką jakby rakowa naroślą, która znajduje się w naszych
strukturach fizyczno – energetycznych.
Z Duchem nie ma to nic wspólnego, niemniej te ogniska chorobowe
doprowadzają do tego, że Duch nie potrafi się w człowieku obudzić - inaczej,
człowiek nie może przez te nawyki obudzić się w Duchu. Nie tyczą się tylko chorób
fizycznych, ale też chorób energetycznych i duchowych (żerowanie na kimś,
posiadanie
chorych
organów,
bycie
znieprawionym).
Nie
mogą
ich
z nas wykasować. Sami je wypracowaliśmy w poprzednich wcieleniach, ograniczają
nas, ale mogą być nauką (medycyna wykorzystuje pewne wirusy do wytwarzania
antyciał), to samo jest z nami. Możemy je wykorzystać do przemiany. Ogniska
Chorobowe możemy zlikwidować sami.
Jeśli suma Ognisk Chorobowych przekracza 30 % stajemy się Siewcą
Zarazy - od nas to idzie i robimy to w pełni świadomie.
„Wasze myśli nie są czyste, wasze czyny nie są poprawne, a wasze słowa są
zwodliwe (zwodzące nawet nas samych). Taki człowiek będąc z innymi koduje to w
nich - sieje zarazę. Zaraza jest to śmierć Prawdziwego Człowieka.
Powyżej 60% zaczyna się proces degeneracji,
a przy 70 % człowiek jest jedną wielka chorobą.
Zaraza duchowa to jest odczuwanie brudu (choć fizycznie czyści,
wypielęgnowani), jakby zepsuty od środka. Odczuwanie brudu pozwala nam określić
tego człowieka - to, że sieje zarazę.
Musimy to zwalczyć w sobie przeprogramowując się, nie można tego
wyczyścić. Ta zaraza niszczy człowieka i niszczy ten świat. Jeśli zdajemy sobie
sprawę z tego, co było w nas chore, zmieniamy to i możemy zmienić na tym
poziomie, na którym w nas funkcjonowało (źle).

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

285

„Tu siedzicie między sobą i choć jest lepiej niż było, ciągle to co od was do
was płynie, jest dla was niszczące, działa tu zasada o powrocie tego, co się zasiało,
wszystko wraca. Gdy wraca piękne, gdy kochasz i miłujesz w nich cały świat, ten
świat odwdzięczy się tobie tym samym.”
„Będzie wam ciężko w pierwszym okresie odnajdywania się w nowych
warunkach energetycznych, ale dzięki temu będziecie mogli szybko wzrastać, jeśli
tylko podejmiecie pracę nad sobą.”
„Połączymy was w Duchu (na poziomie fizycznym rozdzielają, a na
energetycznym zachowujemy indywidualność), połączenie jest w chmurze w duchu,
a jedna Istota jest w Bogu.”
Wspólne pasmo wspierające zostało rozdzielone, jaki kto jest - jest. Prawda
o człowieku musi być wyrażona, w myśli, słowie, czynie.
Pokazują osobę, która przyjęła Chrzest, słowa nie dotrzymała i nie może wejść
do Wieczernika, drzwi się rozmywają. Obłuda, sobkowstwo i nienawiść do drugiego
człowieka są elementami (znieprawienia, zerwania więzi z samym sobą? – nie zostało
dokończone ).
„Wszystko to, co znacie z filozofii wschodu, co mówi o czakrach, o polach
energetycznych, to wszystko obowiązuje w świecie energetycznym. Kiedy budzisz się
w pasmach duchowych, możesz to wszystko zmienić, możesz wszystkie czakramy,
całą aurę zebrać w jeden punkt, który umieszczasz na głowie i on będzie wykonywał
dokładnie te same zadania, ponieważ Duch tak sobie życzy. To jest tylko forma
kontaktu z czymś, te zasady ustala Duch, zostaną one wkrótce uproszczone i ludzie
będą mogli wybrać to, jacy chcą być (pokazują, że meridiany, główne kanały
energetyczne, wszystko to można skasować i tego nie będzie), można wybrać,
wprowadzić kropelkę światło i będzie robić to samo, czyli człowiek będzie nim
wypełniony, to uproszczenie. To może robić tylko Jezus.
Charakter człowieka, moc, które określiliśmy na podstawie aury, będzie można
odczytać jakością bieli, która jest w człowieku, co będzie oznaczało, iż duch się budzi.
To co zapowiadali, stanie się i jeszcze w tym roku będziemy mogli zmienić całą swóją
energetykę.
„Chcemy wam powiedzieć, że wasze doświadczenia tutaj mają duże znaczenie,
są one odzwierciedleniem waszej Duszy na firmamencie Nieba, a Niebo jest
przejściem w pasma duchowe. Wszystko to, co tutaj zachodzi, jest porównywalne z
całym życiem, jedno otwarcie serca w modlitwie potrafi dać więcej niż całe życie
spędzone na klęczkach i domysłach. To co tu się dzieje dopiero Duch to docenia i w
pełni rozumie, a tam dopiero się wznosimy.
Tu jedna modlitwa jest światłem, jest doświadczeniem, które jest na
trwale w was zapisanym i nie ma znaczenia jak długo tu jest (na warsztatach),
modlitwa, to co w czasie modlitwy zachodzi ma taki ogromny sens. To musi
(pokazują) promieniować.
Głos z Sali: Góra zmusza bym ci powiedziała – może możesz uwierzyć, że
my to zaakceptujemy, że jesteśmy gotowi (na zmiany) na to, tak samo jak ty jesteś
gotowy i ta obawa jest zbędna, bo każdy z nas pracuje, czasami błądzi, coś umie,
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czegoś nie umie, w jakimś paśmie jest mocniejszy, w innym słabszy, czasem mamy
zawirowania. Zrobiłeś dla nas tak dużo, i wszyscy dokładnie to czujemy.
Zbyszek: to we mnie się odbija jak oczekiwania wobec mnie, czuję się bardzo
odpowiedzialny za to co się dzieje, aż za bardzo. Dlatego chociaż rok temu miałem
zrezygnować z warsztatów, ciągnąłem je, bo liczyłem, że ludzie tak się wzmocnią, że
sami, bez problemu będą wszystko dźwigać. To jest ogromnym obciążeniem
energetycznym dla mnie, że nie daję rady (nie wyrabiam). Kończy się to w tym roku i
już nigdzie, na warsztaty, nie będę jeździł. Mam wyrzuty sumienia, tak, jakbym was
czegoś pozbawił. Wielu przez to, że jak się ich utrzymuje w tych pasmach, odczytują
się trochę niepoprawnie i nie pracują nad sobą (za mało pracują).
Z tego wynika - Góra to pokazuje - pogarda dla drugiego człowieka, brak szacunku,
gnojenie i nie byłoby tego, gdybym wcześniej te pasma poodcinał, bo ludzie by
szybciej zrozumieli to i szybciej nad sobą zaczęliby pracować. Chciałem ludziom dać
jak najwięcej, bo przyjeżdżają, płacą, licząc, że to ich mocniej przepromieniuje. Tak
nie jest i sam słabnę. Nie ważny jest koszt warsztatów, kiedy kto przyjechał. Liczy się
ta modlitwa (Góra to przekazuje), która tyle zmienia i to jest ta wartość w tym
wszystkim. Na poziomie fizycznym muszę się uwolnić od tego (powiązań z nami).
Głosy z Sali: chcą, by Zbyszek zdjął z nas ochronny klosz, byśmy sami na
sobie pracowali.
Zosia: widzę ciebie w przestrzeni, my jesteśmy podwieszeni jak twoje kotwice
i albo, jak spadamy, to cię pociągamy w dół albo próbujemy skrzydłami ci pomóc, ale
tylko jednostki pomagają, a reszta się wiesza i ściąga do dołu. Pokazują nóż - odetnij
to, oni musza się nauczyć fruwać, jak pisklęta, byś ty, jak orzeł, mógł się wznieść.
Zbyszek: jesteśmy jak mrówki, czasem jak mrówka może przeskoczyć z
jednego patyka na drugi, dzięki czemu może o czymś donieść, to, może być to cenne
dla innych, ale jak ciągnie za sobą inne mrówki, to nie przeskoczy - czyli pewne
istotne, choć drobne rzeczy nie mogą wtedy zajść. Każda musi sama przeskoczyć.
Mówią, że to jest (będzie) chwilowy, iluzyjny upadek, bo nagle zobaczą ci ludzie, że
w myśli, słowie i czynie nie są tacy za jakich się uważają, ale odczytując to, bardzo
szybko to nadrobią, a tak ta iluzja się trzyma i zaczyna pochłaniać nas wszystkich.
Stajemy się żółwiami, którzy wreszcie będą pojmować, jak cudownie jest być
żółwiem i jak przeistoczyć się w zająca, przestajemy udawać, że już nimi (zającami)
jesteśmy.
Idziemy w przestrzeń duchową i pozwólmy odnaleźć się w sobie. Pokazują
żłobek, małe dzieci pozawijane (paro-dniowe), leżą. Mamy sobie pozwolić, by te
dzieciątka -a to jesteśmy my- wchłonęły nas, niech to połączy się ze sobą, tak, że
poczujemy swoją prawdziwą indywidualność. Wrócimy do siebie i będzie mogło być
odzyskane i uruchomione coś, co w tej chwili działała w oparciu i energie, stany
idące z zewnątrz. W nas też to będzie można obudzić czyli każdy z nas niech się
budzi w tym małym dziecku. To małe dziecko ma opiekę - bo z Góry, tak jakby od
rodziców, zostało utworzone światło, jest ono niewidoczne w działaniu
energetycznym i materialnym, ale ono sprawia, że będąc tym dzieckiem, nie można
spaść, zachorować, zawsze tu można uciec się i się zregenerować. To światło ma w
sobie opiekuńczość, troskliwość i wszystkie cuda w sobie zawarte. Ono jest
postrzegane duchowo, to dziecko jest duchowe. To światło jest na zewnątrz nas,
potrafi być też w nas, ale nami nie rządzi, tak jakby program indywidualny i każdy z
nas nosi swoje imię, był ważniejszy. Niemniej ono nawet tam jest zawarte.
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Moc to jest (pokazują) tak naprawdę Prawo. Jak Ktoś z Góry kiwnie, że mamy
prawo do czegoś, to wtedy my uruchamiamy coś, dzięki temu światłu, to nazywamy
mocą. Kiedy mamy Prawo do uruchamiania tego Światła, to wtedy to się dzieje,
wszystko to jest Moc, bo to światło wtedy, przez prawo, uruchamia cząstki fizyczne,
energetyczne i duchowe do tego, by coś się stało. Na pewno (mówią) mamy prawo
do istnienia, by tu przejawić w tej przestrzeni wszystkimi swoimi cząstkami
energetycznymi, fizycznymi i duchowymi, gdy tutaj jesteśmy. Mamy też Prawo do
śmierci - która jest błogosławieństwem (gdy coś niepoprawnie funkcjonuje), mamy
też prawo do odejścia stąd. Pozorna śmierć jest drogą do powstania nowego. Życie
można przedłużać, gdy żyje się już szczęśliwie (rządzący nami), cierpiący mają prawo
do odejścia i ponownego urodzenia się w cudzie. Świat trzeba zmienić po to, by z
prawa do śmierci nie chciano korzystać, by dopiero jak się spełni, spokojnie mógł
odejść. Tych praw jest więcej to one są naszą mocą.
To światło, które zostało nam dane przez Boga, które traktowaliśmy jako moc,
jest elementem tej mocy, ale to działanie idzie dzięki prawu.
Oto jest słowo – podjęte decyzja, oto jest Moc – wynika z połączenia się przez
prawo światła i oto jest Działanie, które jest uruchomione, dzięki temu światłu.
Światło, które płynie od góry, jest wszystkim, a moc jest to umiejętność, korzystanie
z niej (niego?), gdy się ma odpowiednie prawa.
Pokazują, by tego światła nie niszczyć, nie zaburzać. To światło ma być cały
czas i wtedy czujesz, że jest dobrze, że zaczynasz żyć i możesz ( tylko sprawdź )
dokonywać cudów.
My jesteśmy największym cudem, a w myśli, słowie i czynie dajemy tylko
świadectwo tego, że jesteśmy gotowi być w tym doświadczeniu z drugim
człowiekiem. Nie wolno wypełnień się ciemnością, bo jest źle.
Odkrywamy to co w nas było, przy nas było i co pomagało nam, cały czas
funkcjonuje.
Tu można zawsze przyjść, wejść w to dziecko, być tutaj i porównać to czym
się jest, z czym się jest, z tym cośmy z siebie na poziomie fizyczno-energetycznym
zrobili. Tu jesteśmy poprawni, niżej nie.
Na poziomie duchowym, jest wiele miast, nie tylko ORIN, to jest cudowny świat.
Teraz możemy odczytać jakie są nasze prawdziwe parametry, dzięki czemu można
będzie zmienić się tak, by w końcu stać się w pełni spokojnym i szczęśliwym.
- Koniec modlitwy –
Można sprawdzić ogniska chorób.
Odczytujemy siebie zawsze
- na poziomie Duszy (to my) i EJ, jakie mamy parametry
- na poziomie Ducha tu już w grę wchodzi ciśnienie światłości (ta sama, ale
do poziomu ducha ).
- na poziomie Boskim - jak się będzie kręciło w lewo, znaczy, że pasma
boskiego nie ma, kiedyś możemy je mieć, ale najpierw musimy w 100 % w
duchu zjednoczeni wtedy na poziomie 17 jest złączenie jednego z drugim i
promień i tak przechodzi (wtedy nie ma znaczenia czy jest się wzrastającym ,
schodzącym, zstępującym).
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Zjednoczenie w Trzonie Duchowym poszło w dół (ujęcie sumujące), parametry
spadły, ale dzięki temu człowiek szybko wskoczy w modlitwę i przepracuje pewne
rzeczy, nie będzie żył iluzją. Jak można być świętym gardząc drugim, krytykując,
będąc fałszywym w stosunku do siebie i świata. Gdy parametry teraz wyjdą,
zobaczymy prawdziwy obraz człowieka. Jest spora rozbieżność między tym kim się
było, kim się jest. Część osób odpadnie (około 15%), pójdą w pasożytnictwo i
utrzymanie fałszu o sobie, bo to będzie korzystne (dla nich). Ta iluzja utrzymuje te
Ogniska Chorobowe. Jak my to mamy prawdziwie przerobione to nie ma Siania
Zarazy, nie ma ognisk. Przy ciśnieniu Światłości na poziomie 7 wszystkie Ogniska
Chorobowe już przestają istnieć, w EJ strumień już wystarczy i to nie istnieje.
A było tak: parametry przez inne przestrzenie były podniesione, a Ogniska
Chorobowe istniały, bo „prawdziwy” - ten człowiek tu, korzystał z kasy Ojca, albo
kogo innego, dlatego:
- w strumieniu nie może być więcej niż 2.000 myśli na godzinę,
- w kanale nie może być więcej niż 700 myśli na godzinę,
- przy poziomie 16 nie więcej niż 20 myśli na godzinę.
Ludzie odczytywali parametry, a tu 5000 myśli na godzinę, jedna kłóciła się z
czymś innym i był pasożytniczy tryb życia. To dobrze, bo teraz dzięki temu, będzie
można pełniej zacząć żyć marzeniami.
To dziecko co dzisiaj pokazali - to pasmo, bardzo tu pomaga, to w 50 %
pozwoli z tego wyjść (niskie odczyty), w krótkim czasie. Tam jest coś ukryte na co
nie zwróciliśmy uwagi, a co nas naprawdę zmienia (wolność od iluzji… ?) .
Ta waga, na której leżały dzieciaczki, to Zjednoczenie w Trzonie Duchowym, od razu
sprawdzać jak to rośnie.
Trzeba odrzucić bagaż przyzwyczajeń (myśl, słowo i czyn), będziemy się tego uczyć.
Ciekawa rzecz przy sprawdzaniu czy są Pasma Boskie:
- kręci się nie przed zerem tylko na zerze to oznacza, że teraz nie ma, ale
niedługo będzie to pasmo - czyli, że mogło się je przynieść z sobą,
- bo inaczej kręci się w lewo przed zerem - czyli jest jakieś łącze.
- jak na zerze się kręci to można mieć 100 % (choć się nie przyniosło), jak się
coś otworzy to te Pasmo Boskie sama (osoba) już przygotowała.
Sprawdzamy już tylko Aktywność Serca, a nie Otwarcie
Nie za ciekawie wyglądają nasze parametry, może dlatego, że to ładniej
wyglądało niż było i moglibyśmy zajść w ślepą uliczkę. Stracimy niecałe 2 miesiące i
to co będzie swoje, będziemy umieli do tego wrócić, bo to znamy.
Wreszcie jak będziemy stać przed lustrem i ujrzymy fizyczność, tak, jest OK.,
nie ma się czego wstydzić (powiemy sobie), bez fałszu.
Doskonałość to nie jest stan, ona po prostu jest, to coś, na czym trzeba
samemu popracować. Jest tu ważny Stan Akceptacji, bo dzięki niemu my potrafimy
wychodząc stąd czyli z Rzeczywistości w PozaRzeczywistość właściwie się odnaleźć.
Wyjść poza Rzeczywistość można, jak żadna cząstka z tej Rzeczywistościści nas nie
trzyma. Jak nas trzyma cząstka fizyczna czy energetyczna nie ma wejścia w
akceptację - czyli akceptacja jest wypracowaną przez człowieka bezwarunkowością.
Wejście w stan bezwarunkowości doprowadza do stanu akceptacji.
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W „Kursie cudów” nie ma nic o bezwarunkowości ani akceptacji, nic, cokolwiek
jest, co doprowadza do budzenia się w trzonie duchowym nie mówi o tym, jak wejść
w PozaRzeczywistość, a żeby tam wejść, musimy o tej Rzeczywistości zapomnieć.
Warunkowość jest bardzo ważna przy naszym postrzeganiu czegokolwiek,
czyli dopóki stawiasz warunki, jakiekolwiek, nie będziesz czysty, nie odczujesz tego
co jest. Dzisiaj pokazali nam to światełko, które otula. Ostatnio mówili o mocy, trochę
inaczej to wyglądało, ale w wizji, natomiast w odczuciu było takie samo, tylko, że
tam się czuło oddzielność od mocy, to jest coś dane przez Boga. tutaj moc to jest
właśnie to światło uruchomione w działaniu, Odczuwaliśmy, że światło jest non stop
przy nas obecne. Natomiast gdy mówiliśmy o mocy, czuliśmy pewną rozdzielność
dlatego, że identyfikowaliśmy to z działaniem, to działanie jest na początku
oddzielne, później w tych wyższych rejestrach działanie, to, to samo co my. Ono
doprowadza do tego, by zaistnieć, by coś się zmieniło, przez sprawdzenie obiektu,
który będzie uruchamiał z poziomu Prawa to działanie. Warunkowość tutaj musi być z
nas ściągnięta. Gdy przystępujesz do uzdrawiania, czy poprawy drugiego człowieka,
dopóki nie będzie pełnej Akceptacji, czyli na naszym poziomie bezwarunkowości, nie
ma prawdziwego działania, np. osoba „X” nie potrafi wejść w działanie poprawne
w przypadku męża, bo stawia warunki, i nie wchodzi w działanie takie, jakie ma być.
Każde spojrzenie na człowieka, jak ma tylko warunki, bo widzimy w drugim
człowieku to, co jest w nas, czyli jak zobaczymy w sobie cud to i w innych też.
Ludzie warunkują sobie przyjaciół, nie mówimy o świadomości tego doświadczenia
szczęścia z podobnymi sobie, bo wtedy my wchodzimy w kreację, nie ma tu
warunków jeśli chodzi o istnienie innych, akceptujemy ich. Dopóki są warunki
powyżej 30 % - nie ma rozwoju duchowego, bo rozwój duchowy jest
warunkiem, bo jest wyrachowanie i inne rzeczy.
Przy sprawdzaniu okazało się też, że na skali głodu mocy, autorytetu, Ci co
byli w porządku, wywindowali się do 70 % i to w reakcjach się przejawia, część osób
zainteresowana jest tylko zatruwaniem atmosfery, zajmują się innymi np.
sprawdzanie innych na skali, a w tle był głód autorytetu i mocy (by siebie
wywindować na piedestał). W postrzeganiu oni mają warunek fizycznie wyrażony, nie
pomoże tylko obrabia. Warunek konieczny: pozbyć się warunków, by wejść w
Akceptację. Akceptacja umożliwia np. odrzucenie tego wszystkiego co tutaj jest i w
pełnej akceptacji potrafimy obserwować to, co jest w PozaRzeczywistości. Jak nie ma
warunków widzenia czegokolwiek, widzisz to poprawnie. Dopóki jest jeden warunek –
np. wszystko co mądre to człowiek - nie zobaczysz gadającego drzewa i innych
rzeczy i założysz, że wszystko to jest piękne jak ma wymiar ludzki. Jak nie masz
warunków i w Akceptacji wchodzisz w Obserwację na poziomie duchowym, wtedy
dopiero ten świat dopiero zaczyna ci pewne rzeczy tłumaczyć.
W tamtym obrazie znajduje się kilka takich rzeczy, które są nam niedostępne,
nie wiadomo jak na to naprowadzić. Doskonałość i kilka innych rzeczy są takimi
umownymi sprawami. Niemniej, jak się wychodzi z tych stanów, można sprawdzić w
% - czy to w czym się było, wzrosło, czy to jest to, czy też nie. Od 30 % zaczyna się
poprawne odczuwanie czegoś co tu odczuciem ani stanem nie jest. Doskonałość jest
tym „czymś”. Mamy bezwarunkowość przy pełnej akceptacji tego co jest, a
akceptujesz, kiedy odrzuciłeś swoją wielkość, która jest poszanowaniem dla
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siebie i dla innych, kiedy ze wszystkim połączyło się (w modlitwach to złączenie na
poziomie Boga ), kiedy odczuwasz już swój głos - czyli indywidualność w całości, ale
całość jest przez ciebie w pełni akceptowalna - wiesz, że jesteś cząstką, która tu się
rusza. Jak ta cząstka jest w tym stanie, wtedy może odczuwać całość, choć jest tylko
kroplą wody, wtedy indywidualność jest cudowna przy odrzuceniu wszystko-jedności.
Tutaj, w stanie akceptacji wchodzimy w bezmiar tamtego doświadczenia i
nagle znajdujemy się w Nicości. Kiedy odczuwasz w Nicości doskonałość, wtedy
wiesz, że możesz. W Nicości nic nie widać, a stamtąd idą wasze działania, bo DŚw.
zawiera się w Nicości. W Nicości znajdując się Istoty doskonałe, odczuwasz całą
swoją doskonałość. Wtedy wiesz, że jesteś Bogiem, ale Bóg to jest coś, co jest
wszystkim i jak masz przerobiony ten poziom, kiedy jesteś tym uzdrawianym
i działaniem i całością itd., wtedy jesteś w Nicości, z poziomu Rzeczywistości.
Odnaleźć się w Nicości z poziomu Nicości można, przez odczucie doskonałości.
Wtedy łapiesz, że w Nicości nie ma nic ponieważ jest wszystko. Są obszary
najwyższe, duchowe, gdzie wszystko jest (mówiła Góra), ale nie istnieje. Można
stamtąd wyciągnąć to, co jest i nadać temu formę istnienia, to ma pewne założenia, i
wchodzi w interakcje ze wszystkim. Jak tam jest, to tego nie widać, ponieważ tam
jest wszystko, wszystkie wybory, wszystkie drogi to czego będziesz szukał, skoro w
tobie jest wszystko, jesteś tym samym elementem całości, wszystkie drogi są
zamknięte, już wróciłeś do siebie, myśleć nie musisz, wiedzieć nie musisz. Nie
potrzebujesz niczego doświadczać wychodząc z Nicości do ODŚw. Dlatego tam
wszystko jest w rozmachu i jednym punkcie, bo wszystko jest zdefiniowane w
jednym kryształku, na dodatek kryształek się zamyka i jest jeden punkt. Teraz co tu
nas męczy, to dążenia, oczekiwania itp., wprowadzając nas w napięcie, zmuszają nas
do myślenia, przyjazdu tu, „kupowanie chleba” itd. Kiedy już wszystko jest w tobie,
znikają pragnienia, zaczynasz być Istotą doskonałą, która jak chce to może być
pragnieniem (przez to pragnienie w ODŚw.), może przypomnieć sobie i znowu
doświadczyć cząstki miłości, pojawi się w ODŚw. i tego doświadcza. Ale skoro to w
tobie jest i to w pełni przerobione - nie odczuwasz żadnej potrzeby doświadczania
tego Oceanu Ducha Św. Dlatego jesteś zawarty w jednym punkcie, kto tam wchodzi
nic nie widzi. A ty, jak się już tym wszystkim staniesz, to trwasz i czujesz
doskonałość. Jak czujesz doskonałość, to ciebie nie ma, znikasz. Tam nie ma nic, to
nie czujesz potrzeby, żeby było cokolwiek. W te stany trzeba wchodzić. Jak Budda
odkrył jeden punkt, tak wszystko się stało. Z poziomu Nicości, jeśli cokolwiek
powołujemy (będąc cząstką Nicości), to zaczyna się to przejawiać. Tu w Nicości jest
wszystko i wszystko jest w tobie zawarte. Jak to teraz uruchomić, skoro tam jesteś
wszystkim, a tego nie odczujesz? Przez odniesienie się do czegoś, co Bóg w nas
ukrył, cząstkę swojej doskonałości, czyli pozwolić sobie w totalnej bezwarunkowości,
akceptacji wszystkiego, poszanowania tego, co tam jest (i nic nie jest, bo jak tam
wszystko doświadczone to nie potrzeba już nic) na to, byś był. Ale jak pozwolisz
sobie byś zniknął, to pojawisz się wszędzie. Będziemy w to w modlitwie wchodzić, bo
musi być zapisane. Tam pierwszy raz pojawia się odczucie Mocy Boskiej, bo nagle w
tej doskonałości, jak wiesz, że jesteś wszystkim, to ty to robisz, uruchamiasz wolę i
to jest (tu nawet woli nie potrzebujesz).
Doskonały jest ten, co wszystko potrafi. Odniesienie się do tego stanu, to jest
odniesienie się do Boga w sobie, Boga całości, więc i wszystkiego, a więc i Nicości.
Nicość jest dla tego, kto tam wchodzi. Ktoś, kto już zawarł w sobie wszystko już nie
jest Nicością.
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Kreacja to jest w doskonałości zawarta forma przejawienia się tego - jeśli ty
byś chciał, żeby się przejawiła. Dopóki istnieje Duch to jesteś częścią też zawarty w
punkcie świadomości, w rzeczywistości. Ale jak ty w swojej najwyższej cząstce, tak
jak się budzimy w cząstce Duszebnej, Duchowej, Boskiej, to jak budzimy się w tej
Cząstce Najwyższej Boskiej czyli w Nicości, to potrafimy z tego poziomu - bo mamy
ciało duchowe - zadziałać, czyli wzrastasz budząc się w sobie. Mamy też Duszę i
ciało, one nas wiążą, one tu są, ale my stamtąd jesteśmy też tu. Jezus to odkrył,
szedł jedną drogą, drogą do Boga, Budda drogą do wszystkości. Każdy z nas
musi iść drogą Jezusa, to podstawa, bo takie pasma tu poschodziły. Ktoś, kto nie
chce i czuje, że nie odkryje Boga w sobie, idzie drogą całości, drogą Ducha Św.,
działanie poleci takie samo. Wystarczy zadziałać z poziomu Ducha Całości, by tutaj
wszystko było zmienione, ale pewnych rzeczy się nie wyłączy, (np. projektory tylko z
pasm Boskich), ale to nie ma znaczenia, bo jak jesteśmy we wspólnym
doświadczeniu, ktoś zawsze takie pasma otworzy. Przy działaniu Stowarzyszenia
Uzdrowicieli Duchowych będzie otwarte jedno pasmo, ale pod to pasmo będą
podłączone tylko osoby, które Góra uzna za wyrażone w Idei. Idea jest jedna:
wolność, szczęście, miłość itd. innych ludzi, coś najlepszego czyli doskonałość na
każdym z tych poziomów. Jeśli nie ma w nas ciągle tej potrzeby, żeby inni byli
cudowni czyli wyrośli ponad nami, to stawiamy warunki. Pozwól innym wzrosnąć
ponad siebie (mówi Góra) wtedy i swoją wielkość odnajdziesz i to samo odnajdziesz
w drugim człowieku i on, jak będziesz upadał, poda ci rękę.
Kiedy jesteśmy w Nicości, jesteśmy doskonali, a przecież jesteśmy Jej cząstką i
tu się przejawiamy, cierpimy, to tylko dlatego, że to i tak jest w niej zawarte. Ona się
bawi w życie. Duch niczego nie doświadcza, więc musi wejść w przestrzenie
energetyczne, żeby się zabawić w uczucia, emocje, myśli, czy na poziom materialny –
dotykanie, smakowanie itd.
Przekaz na temat doskonałości :
„Doskonałość nie jest ostatnim etapem przed rozpuszczeniem się w całości. Jest
jednak stanem Boskiego uniesienia, który prostuje nieprawidłowości we wszystkich
powłokach Istoty Ludzkiej, a co za tym idzie, potrafi on ustawić także te nasze
elementy, które nie istnieją w naszej Rzeczywistości. Obszar zwany przez nas
Nicością, nie jest pustką, w której nic nie ma, choć jest rzeczywiście umownym
zorganizowaniem czegoś i kogoś, co w naszym świecie nie występuje w jakiejkolwiek
formie. Nie ma tu nic, co mogło by być przez was rozpoznane
w jakikolwiek sposób. Tu nie istnieje ani materia, ani energia, ani uczucia, ani
działanie, co wymusza ruch w przestrzeni, tu nie istnieje nawet przestrzeń. Istnieje
„coś” co jest koncepcją jako stanem, co z kolei w niczym nie przypomina siły kreacji
ani umiejętności życia marzeniami. Najwłaściwszą podpowiedzią, która może nas
naprowadzić na odnalezienie w nas tych aktów waszych początków, jest odniesienie
do koncepcji, która za klucz przyjmuje słowo, gdzie i słowo, a więc kod cokolwiek
wywołujący, jest jednoznacznie i tym wywołaniem jak i zawiera w sobie wszystkie
warianty tego wywołania oraz zawiera także, z gamą wszystkich związków z innymi
słowami, także z tymi związkami i słowami, które dopiero mogą się pojawić. Tu nie
istnieje jednowątkowość, ani cel, ani skupianie uwagi na czymkolwiek, (uwagę
skupiasz jak warunek masz, cel, trzeba się wyłączyć i trwać, być) bowiem tu
wszystko od razu żyje i jest martwe. To Wszystkość, która niczego już nie potrzebuje,
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bowiem jest wszystkim co kiedykolwiek i gdziekolwiek się pojawiło, nawet tym co się
jeszcze nie pojawiło. Dlatego Wszystkość niczego nie potrzebuje, nie szuka, nie
tworzy, bo tu i potrzeba i szukanie i tworzenie (jako stany) współegzystują z
wszystkimi już sposobami zrealizowania potrzeb. A skoro Wszystkość jest absolutnie
pełna i zaspokojona, nie wchodzi w jakiekolwiek interakcje z elementami
zewnętrznymi (czyli też i swoimi) przeto jest niewidzialna, jest niczym, „czymś” czego
wasza Rzeczywistość doświadczyć ani pojąć nie może, choć i ona jest w Nicości
zawarta, a nawet tworzona przez kosmiczną świadomość wielu i jednego w sposób
wam niedostępny. Jednak przekroczenie granicy między waszą, doświadczaną
Rzeczywistością, a Nicością oznacza, że świadomość jednostkowa (ale całość)
właśnie doświadcza gry, którą sama stworzyła i w niej uczestniczy, dzięki czemu
istnieje aktywna iluzja, która pozwala istocie ludzkiej z waszego świata, sięgnąć po
pewne, nazwijmy to roboczo, stany, które występują jedynie we Wszystkości czego
nie jesteście w stanie odczuć ani dotknąć, przez co odczuwacie tu pustkę, kosmiczne
nic. Do takich stanów należy trwanie w doskonałości, czego nie sposób wytłumaczyć
tak, aby ów stan rozpoznać, gdyż nie jest to żadna znana wam forma doświadczenia.
Sami musicie na to rozwiązanie wpaść. Trwanie w doskonałości, w Nicości oznacza,
że jest się doskonałym w każdym calu w sobie i w całości, przez co wszystko jest tu
tak uproszczone, że żywa wiedza staje się martwa i zbyteczna, gdyż już na
wcześniejszym etapie odkryła sposób, jak ma coś być lub istnieć bez angażowania
szarych komórek i działania. Hasłem całość uruchamiającym i manifestującym
jest koncepcja określana dla was jako słowo, jako samosprawność, która
wszystko może i, która zarazem jest wszystkim. Dlatego słowo jest natychmiast
wyłowieniem z Nicości tego, co i tak tam jest (Jezus mówił „oto jest słowo, oto jest
moc w tym świecie, oto jest siła działania w tym świecie, na tym poz. głębi, w tej
płaszczyźnie, której dotyczy czyli jak tam, jesteśmy, odczujemy to, co i tak jest, czyli
swoją boskość, doskonałość, wtedy to tu, ponieważ też to jest zawarte w Nicości, się
przejawi, to musimy odkryć). Tu w Nicości jedno słowo jest wszystkim (na poz.
ducha też), a wszystko w doskonałości zawarło się w jednym punkcie, dlatego
doskonałość w swej doskonałości stała się niewidoczną nawet dla samej siebie,
ponieważ już wszystkiego doświadczyła nie musi już więcej tego robić (jak
przystępujemy do działania z poziomu Nicości, choć to działaniem nie jest, to w
swojej doskonałości to już tam zostało pięknie przygotowane, to co ma być i koniec,
doskonałość umie to zrobić, a my jesteśmy jej cząstką, tylko odczuć to teraz).
Nasycona wszystkim zawarła się w sobie, zamknęła i zwinęła, w jeden punkt
tak, że Nicość stała się doskonałością. I doskonałość czyli stan samomistrzostwa
Nicości, zawsze może żyć tym, czym chce Ona lub jakikolwiek Jej element, ale skoro
zanikły potrzeby i procesy, zanikła i On w sobie, choć i tak wszystko jest wciąż
doświadczane czego jesteście przykładem, jako Jej element, jako żyjątko pływająca
w ODŚw. To czego w swej iluzji niedoskonałości macie się teraz nauczyć, to
mistrzowskiej zdolności korzystania z zawartej w Nicości doskonałości, do
wprowadzania pożądanych zmian w waszej Rz-ści. Z wolna wasze stanie się
wspólnym przez co wszystko udostępni swe programy i prawa waszym. Ale, jak
powiedzieliśmy, te umiejętności musicie sami wykształcić, nikt i nic nie może was
tego nauczyć, jak to miało miejsce do tej pory. Sami musicie na to wpaść i uda się
to, gdy doskonałością otworzycie w sobie worek z cudami, które żadnymi cudami nie
są. I pojmijcie, że DŚw. i Nicość, to wartości stworzone przez PozaRzeczywistość, a
skoro tak, to rozwiązanie znajduje się w Synu Bożym. Zawrzyjcie się
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w ziemskiej i duchowej doskonałości, a Boża szybko ukarze swoje atrybuty, które już
pozwalają na istnienie w Nicości czyli niebycie dla was. I nie ma innej drogi do
cudów, albo odczujecie potęgę Nicości wyrażoną formułą doskonałości, czyli słowem,
albo staniecie się synem Bożym, który ową formułę, zawarta w Nim z dzieciństwa,
otworzy wam drogę do Raju za życia”.
Podpowiadają, że można tutaj, przy okazji pracując nad sobą, wejść w stan, w
którym coś uda się uruchomić. Po to są modlitwy, medytacje itd., by coś wyczuć, lub
łopatologicznie (od pokochania do…) wzrastając i tak w końcu obudzimy się
całkowicie w Duchu, wtedy Syn Boży łączy się z tym Duchem.
Ale do tego nie musimy dochodzić ciężką pracą. Tu, jak przez przypadek,
warto medytować, ale mówimy o medytacji Buddy, która jest autentyczną modlitwą,
można w ten stan wejść, wtedy jak się odnajdziesz, jednocześnie będziesz w
kochaniu, wybaczeniu itd., jak się nastawiasz na to, że to odnajdziesz, to możesz
tego nigdy nie odnaleźć, a życie stracisz na bezmyślności, nie pracując nad sobą.
Podpowiadają, wzrastaj, poznawaj te stanu, bądź nimi, a jednocześnie przyspiesz
wejście w to „coś” co i tak jest nieuchwytne i może się zdarzyć ślepej kurze ziarno.
Mnóstwo jest takich osób, które weszły w stan doskonałości, odczuły,
wiedziały, że w tym stanie wszystko mogą i stały się oświeconymi (bandytów,
zbirów), weszły i od razu się zmieniły, bo obudzili w sobie pierwiastki Syna Bożego.
Czyli i tak, trzeba wzrastać, żeby coś zmieniać, by było korzystniej dla siebie i innych,
a przy okazji szukać tej doskonałości. Góra podpowiedziała co i jak - wejście w tamte
obrazy, to jest pełna akceptacja. Wszystkie techniki dalekowschodnie zawsze
doprowadzały do odrzucenia ciała, umysłu i do odrzucenia Ducha, było się niczym i
wtedy uruchamiali to „coś”. My będziemy wchodzić w to, by z tego poziomu zacząć
uzdrawiać. Dopóki jest jakikolwiek warunek (czy mogę?), to nie jesteśmy
w Nicości, nie można osiągnąć tej doskonałości. Ale, gdy łapiemy o co chodzi, że ma
być akceptacja dla wszystkiego, i totalna bezwarunkowość, bo skoro tam jestem - a
jestem, to znaczy, że jak wejdę, to wszystko mogę. Odczuć tę wszystkomożliwość.
Jak ktoś odczuje, że jest tu, to może, to cud się stanie. Pokazują nam, jak to
osiągnąć. W doskonałości potrzeb nie ma.
Mówią o jedności i dwoistości, dwoistości w jedności. Dwoistość, jestem
dwojaki, ciągle dokonuję wyborów, nic się nie zmienia. Dopóki jest dwoistość, nie ma
jedności. Jedność to jest cud, to jest Chrystus aktywny. Mamy jeszcze jedność
w dwoistości czyli cud, który już zaczyna być w dwoistości postrzegany, (on się
zawziął i autentycznie pracuje nad sobą), to już jest jedność w dwoistości. Jest
jeszcze dwoistość w jedności i tu jest faryzeuszostwo.
Przekaz : Jedność w dwoistości, dwoistość w jedności:
„Dążymy do uzyskania jedności w dwoistości, którą wyraża moc naszego
imienia (Jezus miał 100 % czyli czystość w krainie wyborów, doprowadził do tego, że
nie było w nim dwoistości, On był jeden, wybrał czystość w myśli, słowie i czynie).
Jezus miał 100 % jedności w dwoistości, dzięki czemu wibrował ze wszystkimi
w pełnej harmonii, jednocześnie akceptując ich dwoistość (sprzeczność,
znieprawienie, błędne wybory energetyczne), dzięki czemu postrzegał ich w ich
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własnym zagubieniu. Mówimy o zamkniętym polu błędów, które w żaden sposób nie
oddziaływały (jak On był czystością, to wiedział, że inni do tej samej czystości mogą
dojść, dzięki temu światło z Niego płynęło, był pełny, doskonały w tym wymiarze. Był
czysty, niewinny, inni nie byli postrzegani przez Niego jak zło do wyeliminowania. Jak
osiągnie się stan bezwarunkowości czyli akceptacji dla wszystkiego co tu jest, to przy
okazji, stanie się naszym udziałem).
Sprawdź:
- swoją dwoistość i jedność w dwoistości (mówimy o złączeniu z Ojcem),
a pojmiesz, ile ci do bycia drogą dla innych brakuje (im więcej ci brakuje, tym usilniej
chcesz w innych wykazać, że są do d…, a ty jesteś lepszy, skoro jesteś doskonały, to
on - a ty, to jedno). Samo postrzeganie ludzi jako aniołów zamkniętych w błędnych
wyborach (czyli swoich postawach), a przy tym z zewnątrz na cię nie
oddziaływujących, podnosi poziom harmonii, a więc i moc imienia. I dwoistość
w jedności, i jedność w dwoistości są stanami spuentowanymi parametrem mocy.
W Rzeczywistości (naszej) sama dwoistość i jedność są śmiercią (mówimy tu
o czymś, co jest doskonałe, jak jest doskonałe, to po co tu będzie istnieć i się
wyrażać czyli mrok i światło są na tyle doskonałe, że są śmiercią dla siebie i dla tych,
którzy tu są, nie musisz niczego doświadczać) i nic nie znaczą, poza skazą braku
doświadczenia (ono wymaga wzrastania poprzez wybór ścieżki w całości). Ogólnie
mogą wystąpić aż trzy stany jednocześnie w człowieku, dzięki czemu łatwo określić
charakter ludzkich wibracji i wynikająca z nich postawę wobec całości.
Te stany to najczęściej: dwoistość w jedności (widzimy to w lustrze),
zmieszaną z jednością w dwoistości (jak się jest głodnym, wystarczy sąsiadów
poodwiedzać) przy często występującej jeszcze jedności albo dwoistości (czasami
występuje wtedy uniesienie anielskie, na krótko, a potem wracamy do nawyków).
Jedność i dwoistość mogą razem wystąpić tylko w parze jako wewnętrzne
zaprzeczenie (jestem anielski albo zły, opętania, podłączenia). Gdy człowiek walczy
sam z sobą lub o siebie, co ma miejsce np. podczas opętań, podłączeń, ludzkiej
agresji
energetycznej
(wchodzi
teściowa
i
wiesz,
ty
albo
ona).
W takich okolicznościach uruchamianie mocy własnego imienia jest najszybszym
i najprostszym sposobem odzyskiwania energetycznej równowagi. Jest to wskazana
metoda dla wszystkich osób, które z powodu nie włączonego jasnowidzenia trudno
uruchomić jest aktywne łącze z przewodnikami (psychologia duchowa opiera się na
scenach, widać o co chodzi i trzeba to zrobić, tam jest zawarte tłumaczenie, łącznie z
mocą działania, przy okazji podpowiadają, że możesz to zrobić i jak).
Podpowiemy wam jak wygląda efekt jedności w dwoistości. Wielu z
was ma sen, w którym pomagają innym, ich uzdrawiają czy też pomagają wpasować
się w społeczeństwo. Wielu chce uchodzić za zbawców świata i są nawet gotowi na
ten wizerunek ciężko pracować. Jednak w zaciszu swego serca znajdują się ciągle na
etapie rozumienia swej roli we wszechświecie. Nie pojmują, że niczego dla nikogo
robić nie muszą, że wmawianie innym potrzeby niesienia im pomocy jest może im
potrzebne, ale prawie niczego nie zmieni, niczego. Jednak domniemani wyzwoliciele
chcą zmusić świat do wystawienia im pomnika zbawiciela, innymi słowy, chcą
nagrody za to, co od zawsze powinno w nich być, a więc szukają podziękowania za
podaną dłoń i wyrzeczone w dobroci słowa (albo słowa dobroci), za rzeczy, które są
oczywistością u dziecka Bożego (jak byśmy uczyli ludzi oddychania i pomnik sobie
zbudujemy). Czy w równym stopniu chcecie się domagać wyróżnienia za poprawne
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oddychanie i układanie rąk przy stole (savoir-vivre)? Dziwi was to pytanie, pewnie tak
samo jak wymaganie od innych podziwu za czasami poprawną postawę, postawę
jedności z drugim człowiekiem w całym bezmiarze jego życiowego doświadczenia.
Zmuszacie do podziwiania swej oczywistości, zmuszacie do oficjalnego uznania was
za lepszych od innych tylko dlatego, że staracie się właściwie sprężać w płucach
powietrze. Jesteście tak pyszni sobą, że głosicie nawet, że zeszliście tu, bo
przywołały was jęki cierpiących, niektórzy mieli wizje, w których ukazywały się
postacie zmarłych z głodu dzieci, torturowane i znieważane za życia kobiety czy
kaleki zatrute ludzką pogardą, a wszyscy oni w zamarłym bez ruchu tłumie, błagali,
by światlejsi na górze zeszli wybawić świat ode złego po to, by można było rodzić w
przyszłości doskonały i syty. To kolejna bzdura zadufanej w sobie duszy. Żaden z
nich, z tych cierpiących nigdy by, po śmierci ciała fizycznego nie poprosił kogokolwiek
o naprawienie tego, co sam naprawić miał, nigdy, choćby z poczucia winy i wstydu,
ale sycący się wyższością nad innych umysł i takie podsuwa wam sceny. Czyż nie
rozumiecie, że nikt nie prosił was o wsparcie. To wy sami błagaliście, by tu zejść i
zmienić to, czego wcześnie zmienić nie potrafiliście przez swoją niewłaściwą postawę.
Przybyliście z pomocą dla innych chcąc na trwale odrodzić się
w Duchu, chcąc zasłużyć na zbawienie we własnych oczach, potem tego
samego nauczyć innych. Przyszliście dla siebie. Nie oszukujcie więc
cierpiących, że wyciągacie do nich dłoń, bo nie będzie to prawda dopóki
wasze serce nie otworzy się na Boga w drugim człowieku.
Nienazwany (PBZ) wzrósł ponad wszystkich i potem zstąpił do wszystkich tylko
dlatego, że w pełni pojął rozmiar grzechu, nieprawości, jaką zabarwił świat swoim
istnieniem. Zszedł naprawić siebie. On stał się wielki przez wyznanie prawdy o sobie.
Czas najwyższy, byście to pojęli i za Jego przykładem, w sobie zmienili. Pamiętajcie,
że każde chełpliwe pytanie o pracę nad sobą, o wzrost parametrów oznacza, iż wciąż
jesteście zainteresowani tylko sobą, że nic nie rozumiecie, że swoją małostkowość
stawiacie ponad wszystkością (jak pytasz, to jeszcze tego nie ma, jak byś miał, nie
pytasz). Przestańcie sprawdzać, na ile poprawiliście sposób oddychania, tylko
zacznijcie je w pełni wykorzystywać. Złapcie oddech w płuca tak, jak to potrafiliście
będąc dzieckiem. I nie próbujcie szukać rozgłosu i podziękowania za to, że
przypomnieliście sobie to, co samowolnie i beztrosko sami utraciliście, a utraciliście
zdolność odczuwania drugiego człowieka, odczuliście jedność z nim i jego dziećmi,
zabiliście w sobie miłość, przyjaźń i namiętność, dary, cuda umieszczone w was w
chwili stworzenia. Udowodnijcie w końcu, że zasługujecie na dane wam życie.”
Przekaz kolejny
„Jedyną niezmienialną wartością w krainie wyborów jest potrzebna do
utrzymania tego procesu energia, którą doskonale utrzymuje ludzkie, fizyczne ciało
(czyli, żeby pracować nad sobą i dokonywać wyborów trzeba istnieć w światach
energetycznych, które dla nich są tak samo materialne jak nasze dla nas albo mieć
ludzkie ciało, które jest gęstsze od energii i je utrzymuje, czyli trzeba zejść i na nowo
wszystkiego się uczyć). Ona (ta energia) jest stała lecz w procesie dochodzenia do
prawdy ma kolor do białego, gdzie wibracje sumują się w całość. A gdy tak się
stanie, gdy wybory znikną i nic ludzkiego serca więcej nie będzie niepokoić, idź,
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pojawi się duch, Boska fala, światło, które w swej jednorodności nie posiada
polaryzacji, światło co wszystkością także sen o błądzącym człowieku.
Sprawdzić:
- w ilu % jest to światło,
żeby wiedzieć czy już bliżej się jest tego czy też nie. Więc błądzący człowieku uwierz,
że w Świetle może istnieć tylko doskonałość, więc skoro ono (Światło) potrafi płynąć
przez twoje serce, to oznacza to, że jesteś doskonały, a sen światła o błądzącym
człowiekiem jest jedynie dobrym żartem człowieka idącego w świetle.
Sprawdzaj:
- % ilość poprawnych i błędnych wyborów
Kochanie i wybaczenie jest dla ciebie, żebyś miał relaks energetyczny.
Jak ona mnie okradła, to choćbym jej wybaczył, nie ma to dla niej znaczenia i tak
musi swoje przepracować; zmienić i więcej tego nie robić.
„Miłosierdzie jest dla ciebie człowieku, nie dla innych. Miłosiernym jest
bowiem ten, kto w swej bezwarunkowości pozwala światłu bezgranicznie
płynąć w stronę tych, co chwilową są światła pozbawiam”.
Skoro jesteśmy doskonali, Światło jest doskonałe, to czyż ono nie wie jak
doskonale to zrobić (w działaniu). Tego się mamy dzisiaj nauczyć. Jak jest się w
doskonałości, to tam jest już wszystko doskonale zrobione.
Jak uzdrawiamy czy zmieniamy przestrzeń nic nie musimy mówić, oddaliśmy
to światło i tylko sprawdzamy co z tego na tym poziomie będzie, bo Kowalski ma
prawo do wolnych wyborów.
Nagle nasze działanie sprowadza się do błysku albo do Słowa, można
powiedzieć - z Bogiem, albo w Bogu ujrzeć, albo jak wszystko przeniknęło
Światło i wiemy, że w swej doskonałości w działaniu, tego światło. Chodzi o to, by
być bardziej przekonany, a wszystko to jest dla umysłu. Umysł trzeba
podporządkować, on był tylko genialnym programem. Przejmuje kontrolę nad
człowiekiem kiedy nie ma świadomości. Jak świadomość budzimy, wszystko jest jej
podporządkowane. Umysł działa na poziomie fizycznym i trochę na energetycznym,
to co fizycznie się ujrzy przy zamkniętych czy otwartych oczach, on akceptuje jako
prawdę. Jak zapisujemy w scenach to, co widzimy, dla niego staje się to prawdą i
akceptuje, to jest dla niego autentyczna rzeczywistość. Dlatego umysł potrafi być
pięknym narzędziem, dzięki któremu wiele rzeczy można zrobić. Dlatego jest taka
przepustowość. To co z góry idzie, idzie tylko z jakiego poziomu ty to łapiesz.
Dopiero jak staniemy się światłem czyli uruchomimy cząstki Boga, albo Ducha
Całości, a w DC jest PraOjciec, to sami stajemy się Światłem i sami w Świetle
działamy czyli poprawnie wszystko widzimy, ale trzeba dojść, żeby to przeszło. Jak
jestem na poz. człowieka fizycznego to tylko tam będę operować, na poz. duszy, to
tam, ducha to już bliżej, ale dojdę do źródła, to się nim wtedy staję, więc
jednocześnie jest dla innych oświetlenie i dla siebie, ale kraina wyborów jest.
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„Wiedzącym zaś jest ten, co stanął ponad podziałami (czyli wyborami) co
wyrósł ponad wybory, co zrozumiał, że ciemność to błąd w drodze do poznania
prawdy i, że bez tego nie sposób złączyć w sobie wszystkich ścieżek. Wiedzący to w
końcu ten co odkrył, że ciemność, że dwoistość to tylko niewiedza, a za niewiedzę
nikogo karać nie wolno. Niewiedzącemu trzeba całość tak przedstawić, by
pojął wszystkie mechanizmy ją tworzące i zaakceptował to, co jest
najwłaściwsze, swoje dochodzenie do wiedzy w świecie iluzji zwanej
Rzeczywistością.
Dlatego jak się pyta na skalach w ilu % jest się przygotowanym do bycia
uzdrowicielem duchowym to są małe wartości, chociaż działanie jest takie samo,
bo trzeba mieć wiedzę to tego, by innym pomóc się w tym odnaleźć, by przygotować
materiały, by nie zostawić samopas, bo inaczej przejmie ich psycholog, psychoanalityk i zrobią sieczkę.
A dzięki tej iluzji, dzięki tej interaktywnej szkole, niewiedzący staje się
wiedzącym i wychodzi w PozaRzeczywistość jako Istota nie popełniająca błędów. Tak
więc życie jest niczym innym jak szkołą, w której wzrastają przyszli Bogowie. Tu
każdy poznaje czym i kim jest oraz to czym i kim może być w oczach całości, którą
sam jest. Tak więc kara i nagroda należy do niego samego. Jednak i jedno i drugie
przynależy Duszy i Duchowi, a nie pobierającemu interaktywne nauki Synowi
Bożemu, które jedynie opóźniają dzień opuszczenia szkoły.”
Modlitwa kamienia, niektóre osoby w nią wchodziły i doznawały szoku, że
nie trzeba o nic prosić, tylko być w modlitwie, gdzie się prosi, ale w tej modlitwie
samemu prosić nie trzeba, bo się uruchamia prośby innych.
Przekaz Jezusa:
„I nie będziesz stał ponad Prawem, bo Prawo jest najważniejsze.
I nie będziesz stał ponad życiem, bo ono jest wszystkim, a bez niego
niemożliwe jest doświadczenie Prawa, a Prawo doje ci wolność w doświadczaniu
życia. Chroni cię, wspiera i błogosławi, gdy twoja wiara w sens całości słabnie. Nigdy
nie napisałem żadnych słów do ciebie (głos z Góry), ale zawsze ci towarzyszyłem.
Patrzyłem jak wzrastasz, jak unosisz oczy ku niebu szukając wśród gwiazd tajemnicy.
Nigdy nie pytałeś jak ona wygląda, czułeś, że zadawanie pytania byłoby
niewłaściwe. Wtedy widziałem w dole chłopca, który coraz wyraźniej przeczuwał, że
istnienie pytania o tajemnicę, ową tajemnicę czyni jeszcze bardziej skrytą. Ów
chłopiec zaczynał pojmować sekret własnego stworzenia, a w nim wiekuistość
niezniszczalnego, pozbawione parametru czasu, Prawo. Prawo do doświadczenia
wolności, miłości i szczęścia w jedności z całości Rzeczywistości. Ten bity i
upokarzany przez ludzi chłopiec odkrywał, że to, co mówią o tajemnicy ludzie, nie
może być prawdą, bo ten kto byłby blisko tajemnicy, nigdy by wolności, miłości i
szczęścia drugiemu człowiekowi nie odbierał, a skoro wielu tak czyni (po temu służą
przepyszne mównice mające złotym ornamentem oślepić słuchaczy) to nie tylko nic o
tajemnicy nie wiedzą, ale i występują przeciwko Prawu i Życiu, występują przeciwko
Mnie, przeciwko tobie i przeciwko sobie samym. Unieś, więc Synu, w dłoni piasek i
przejrzyj się w nim, a spotkasz tam Moje oczy - jedyne, które ci po śmierci będą
towarzyszyć. Ot, i cała tajemnica twojego powrotu w Prawie. I choć życie nie będzie
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cię już obowiązywać, to twoje istnienie zawsze, bowiem nie pozwolę na to, byś
przestał istnieć w moim sercu ubóstwiaj i nie zapominaj o Mojej pracy, o
przejawieniu się w niej Mojej Obecności, w jej owocach odnajdziesz Mnie i Moje dary
dla ciebie. A gdy już poznasz ich sekret, podziel się nim z innymi. Wtedy i oni uniosą
oczy ku rozgwieżdżonemu niebu, a potem przesypią piasek przez palce.”
Tu przemawiał Jezus do chłopca. Człowiek wtedy wie, że sam jest tą
tajemnica.
Dzisiaj jak będziemy „tam” wchodzić, to przez najdoskonalszy parametr,
doskonałość znajduje się tylko w Synu Bożym, nie w nas, ale jak my się łączymy z
czymś „tam” wtedy spaja nas to w całości.
My jesteśmy cały czas powiązani z całością. Jak tu się spotykamy coś nas
łączy, jak żyjemy z kimś we wspólnym domu, wspólna przestrzeń, ciało energetyczne
to są energetyczne więzy. Dopiero bezwarunkowość jest pozbawiona tego
parametru. Jak bezwarunkowo kogoś akceptuję to jestem z nim połączony, tylko ode
mnie promieniuje wszystko, a jak mam jakikolwiek warunek do współistnienia z
drugim człowiekiem to jestem z nim połączony, te więzy cały czas nas łączą, ale nie
tylko z ludźmi, łączą z sytuacjami, które tworzą różni ludzie, z Rzeczywistością, z
domem, o którym myślę, on też jest forma istnienia, w które my wchodzimy, we
wzajemne relacje. To może dotyczyć więzi z Bogiem, z jednej lub drugiej strony, to
wszystko funkcjonuje. Jak ciśnienie jest większe w jednej przestrzeni, to wpływa na
drugą.
Mamy dziecko, które będzie wzrastać (to świat przyszłości) i mamy też
dziecko, które uprzykrza życie wszystkim (starsze, trzeba je czegoś na nowo nauczyć.
Mamy pomoce naukowe, program resocjalizacji dla jednego i program wzrastania dla
młodszego oraz moc, która tam działa. Moc to jest to światło, które dziś nam
pokazali (w modlitwie), które nas opływa. Moc opiekuje się małym dzieckiem. Jedno i
drugie dziecko przechodzi program, jedno wzrastania, drugie resocjalizacji. Tam
przeżywa też sceny dokładnie tak, jakby było to żywe (choć się nie rusza).
W naszej przestrzeni, w świecie astralnym, gdzie się ludzie oczyszczają to idą
do szkoły: gogle na głowę wkładają, i im się wydaje, że są w innych
Rzeczywistościach i przewartościowują się, bo jakby trafili do prawdziwego czyśćca,
to musieli by naprawdę tak żyć! Ten czyściec, w którym my jesteśmy jest ciągle
jeszcze po naszej stronie, dlatego jest szansa na wyjście. Ludzie się mogą bardzo
zagubić w tych programach, bo mamy wolną wolę, bo są tak skonstruowane, by jak
człowiek się poprawia, wyłapać go i już jest próba, czy on to jest
w stanie utrzymać. Teraz trzeba udowodnić, że potrafi się utrzymać w pozytywnym
myśleniu, zdany test  wchodzisz na wyższą poprzeczkę. To jest program
resocjalizacyjny, któremu jesteśmy poddani. To się tyczy dzieci Bożych, ale w pełnym
programie resocjalizacyjnym - tu w środku, to jest nasze, Bóg to bardziej udoskonalił.
To jest wielowymiarowy program czyli ten ktoś budzi się w ciele innego
człowieka. To jest w tym wysokim świecie, już bez gogli, program resocjalizacji i
wzrastania, to w PozaRzeczywistości świat jest doskonały, tam się nie
wypuści do akcji Istoty, która nie jest doskonała, ale tam mówimy o
Synach Bożych. Więc zostaje utworzony świat iluzji czyli ta Rzeczywistość, tu jest
tworzony Duch, Dusza i Ciało fizyczne - i to są gogle, to jest robot, dzięki któremu
Syn Boży tu wszystkiego doświadcza. Problem polega na tym, że Ciało fizyczne,
Dusza i Duch, które są zniszczalne mogą zostać od Syna Bożego odłączone, ponieważ
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one mają wolna wolę. To są istnienia samoświadome, a na tej Planecie jest walka o
Dusze  tu dokonujemy wyborów. Chodzi o to, że Dusza sama z siebie, przez
niedoskonałe wybory może zostać odcięta od Syna Bożego, bo ona też wzrasta, dla
niego to jest nic, nie obchodzi go to  My jesteśmy autem dla Syna Bożego, ale
będziemy przez ten fakt odcięcia cierpieć i nasz kres kiedyś nastanie.
Nie jest za dobrze, bo wielu pójdzie na zatracenie. Z tej Planety 95 % ludzi
idzie na zatracenie, Dusza jest odłączana, jej los jest nie do pozazdroszczenia, mamy
Planety Dusz.
Przekaz : zrywanie więzi… „ patrz Rusinowice 8-9.09.2012
Człowiek Prawdziwy to jest ten, który jest zjednoczony w Trzonie
Duchowym. Samoświadoma kopia Istoty Ludzkiej to my. My jesteśmy kopią, ale
kopią, która, jak się udoskonali, wraca do nieistniejących początków. My często
mamy ograniczenia ciała fizycznego (np. kaleka jeździ na wózku), ale ci, co mają
duszę otwartą w realizowaniu celów, to nie przeszkadza to im.
Modlitwa 2 skrót:
Zatapiamy się w sobie. Pojawia się wiele kolorów, związane jest to z budową
naszego ciała. W naszym ciele pewne atomy są dorabiane choć nie występują na
ziemi. Jesteśmy powiązani z elementami całości o tym nie wiedząc.
Ciemni umieścili w nas swoje elementy, mają wpływ na nasze DNA, mogą też
uruchamiać intensywniej projektory czy programy (przez te elementy, punkciki).
Ciemni nie mają wejścia w głąb serca, ale otaczają je swoją otoczką przez co są
blokowane pasma, w których my poznajemy, odnajdujemy samych siebie. By to
zlikwidować trzeba umrzeć.
Na powrót odnajdujemy się w tych dzieciach malutkich. Odczuć, że
przenieśliśmy się stąd tam, że Ciało fizyczne, Dusza i Duch są daleko tak, żeby siły,
które zechcą (te po naszej stronie) mogły je wykasować i na nowo odtworzyć
(stworzyć nowe ).
W Świetle, które nas otacza, jest obecność i świadomość Boża, to tak, jakby
Bóg był cały czas przy nas. Ojciec dba o to, by wszystko poprawnie zachodziło.
Oprócz naszej Woli jest Wola Pańska (w przenośni wola Boża) i my mamy
możliwość podpięcia się pod tę wolę, pod sny Ojca, ufając Mu, nie mieszać już w
swoim życiu, bo i tak, co On zaplanował zawsze będzie dla nas najdoskonalsze i
prędzej czy później do takich wniosków dochodzimy. To co się stało, to jest
połączenie świata duchowego z materialnym, dzięki czemu zaczynamy się w ciele
fizycznym prawdziwie budzić !
„Nie bójcie się poznać samych siebie, nie jest to straszna wizja, ale musicie
pamiętać o tym, że bez względu na to, dlaczego zeszliśmy (czy program wzrastania,
czy za nasze błędy- resocjalizacyjny) są sceny mówiące o tym, jak w swojej
dwoistości gubiliśmy się, jak nie potrafiliśmy dokonać właściwych wyborów.
Gorzej, jak to, co odcina od Boga, porwie cię raz na zawsze i nie potrafisz
swojej ścieżki ustalić. Dopóki masz możliwość ustalenia własnej ścieżki losu, a to jest
zawsze wtedy, gdy Syn Boży ma wpływ na swoją Rzeczywistość, wszystko poprawnie
się samo z siebie układa (jakieś siły się aktywizują). Jak godzimy się na to w swoich
wyborach, to możemy tworzyć w tym magicznym świecie Rzeczywistości jakiś
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oddzielny obszar, który może stać się iluzją jak i może być warunkowany prawidłami,
które mogą mieć charakter też praw duchowych. To może być zwodnicze dla osób,
które tego nie pojmą. Trzeba odgraniczyć to, co od zawsze jest poprawne, od tego,
co poprawne być może albo jest, ale jest krótkie (nie dla każdego). Ważniejsze
kochanie niż kochanie tylko kogoś.
Gdy istniejemy poprawnie w Ścieżkach Bożych, w Snach Ojca, gdy pozwalamy
działać Jego woli, to zawsze doskonalenie się na poziomie duchowym jest
jednoznaczne z automatycznym budzeniem się w Synu Bożym i wtedy Syn Boży
naprawdę chce uczestniczyć w tym doświadczeniu.
Ci, którzy idą za Jezusem zawsze idą w stronę Opatrzności, wtedy kierunek
jest właściwy (mówiąc o Jezusie mówią o siłach posiadających ten sam poziom
wibracji i o Nim fizycznym też, ale to dla nas nie ma znaczenia). Zawsze przychodzi
potężna siła, która pomaga nam przejść przez strumień. Dziś nam pomogą odnaleźć
się w Bogu. Wystarczy zrozumieć, ze Bóg istnieje.
Wchodzimy w stan, w którym damy Bogu prawo do zaistnienia w naszym
życiu, w nas, w naszej przestrzeni i w naszych ścieżkach losu. Każdy sam zaprosi
Boga do aktywnego uczestnictwa w swoim życiu. Przejść w obszar pełnej
bezwarunkowości, w stan akceptacji, by stało się to, co Bóg wie, że jest dla nas
najlepsze, choć byśmy w tej chwili o tym nie wiedzieli.
Zapamiętajmy, Bóg jest doskonały, żadnych warunków nie stawia,
ponieważ w swej doskonałości ma i nasz, doskonały obraz siebie zawarty w sobie.
Więc, jeśli pozwolimy na to, by jego doskonałość działała, zrobi On to doskonale, w
jak najlepszej, najdoskonalszej dla nas formie. Wejdziemy w superdoskonałość, żeby
Bóg mógł zamieszkać w naszych sercach. Zapraszamy Ojca do stałego uczestnictwa
w naszym życiu, by nas nigdy więcej nie opuszczał, a nie opuści, jak pozwolimy Mu
uruchamiać w sobie naszą doskonałość (doskonałe myślenie, używanie słów, robienie
cudów na tym poziomie, na którym się tu znajdujemy). Pozwólmy, by obudziła się
prawdziwa moc, która jest w nas zawarta czyli umiejętność korzystania z praw do
tego, by doskonałość przez nas, przez naszą obecność wszędzie się wyraziła.
Pozwólmy, by to, co jest w nas najpiękniejsze dało o sobie znać, by wrota do
przestrzeni, gdzie jest nasz Kochany Ojciec, stały otworem, one znajdują się w nas
(w każdym atomie). Trzeba tego prawdziwie pragnąć. Pragnienie, wola uruchamia
siły kreacji, by stało się to, o co chodzi, człowiek duchowy otwiera przestrzenie do
kolejnych boskich poziomów.
Jak pływamy w ODŚw. to pływamy w Mocy, to jednocześnie odczucie tej
mocy. Jak czarne punkty sobie wypracowaliśmy, swoim życiem (błędnym).
Szukaliśmy Syna Bożego sądząc, że to jest indywidualność, podobna do
człowieka, tymczasem on, to cały wewnętrzny świat, to magia współistnienia ze
wszystkim.
Odczujmy jako wszystkość, wtedy automatycznie korzystamy z dobrodziejstwa
wiedzy i mocy wszystkości, wszystko potrafimy. Odważmy się na to, by obudzić się
w swoich Boskich Cząsteczkach, Syna Bożego, Boga będziemy widzieć w lustrze.
Zaakceptuj to, kim jesteś, bez żadnych warunków.
Zachodzą w nas zmiany, nie tylko w Ciele, Duszy i Duchu, ale w Ciele
Egzystencjalnym, Przestrzennym, wszędzie, bo sen Ojca dotyczy całości. Zaczniemy
powoli, widzieć całość Jego oczyma.
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Powrót do swoich własnych snów, do tych snów, z którymi tu zeszliśmy.
Zaczyna się podpowiedź co do tego, jak mamy żyć, by obudzenie się w Bogu było
cały czas poprawne i utrzymane. Rozpoczynamy swoją prawdziwą drogę, drogę do
przyszłości.
- Koniec modlitwy –
Otwiera się nowa przestrzeń, nowa wiedza, nowe rzeczy. To co się niedługo
zacznie, będzie otwarciem ścieżek do wiedzy dla wielu z nas.
Oprócz Sił Ciemności, w wielu miejscach na ziemi są Doły Energetyczne i to
jest jakby przenoszenie wibracji z innego świata. To efekt przenikania się jakichś
wymiarów. Są rzeczy, które niekorzystnie na nas wpływają, ale nic o nich nie wiemy,
korzystne też.
Postawa pełna nienawiści do innych mówi o wewnętrznym obłędzie i ludzie nie
zdają sobie z tego sprawy, to nie iluzja. W obłędzie tworzy się nowa forma
rzeczywistości i tego nie da się zmieniać, bo jest w człowieku, choroba psychiczna.
Podobnie, ale bez zmaterializowania takiej egzystencjonalnej rzeczywistości,
dzieje się z ludźmi psychicznie chorymi, którzy tworzą ją w głowie, ale nie mają siły,
by to było w pełni aktywne. Zmaterializowanie oznacza, że to czym on żyje jest
wdrukowane i zmieniające ludzi.
Modlitwa 3 – skrót
Wejdziemy w samych siebie, by się skryć, stać się niewidzialni. Musi to być
staranne schowanie się, nie do odnalezienia, rozproszyć się. Najłatwiej skryć się
będąc wszędzie, przez rozproszenie.
W rozproszeniu jesteśmy wszystkim, ale jednocześnie indywidualność, imię,
świadomość ciągle istnieje czyli ocean wszystkości i indywidualna kropla istnieje, ale
ocean jest sumą doświadczeń wszystkich kropelek. Jak my się teraz rozproszymy to
prawdopodobnie odnajdziemy początek swojego zmieniania i odnajdujesz się w
Bogu. Wtedy musisz odczuć swoją doskonałość i nie musisz już szukać Boga
zewnętrznego, mocy zewnętrznej, bo co istnieje na zewnątrz, istnieje też w tobie,
skoro jesteś doskonały, masz do tego dojście.
Jak odnajdziemy w rozproszeniu własne imię, to będziemy my dzisiaj działać,
bo możemy. Każdy rozprasza się na własny sposób.
Góra uczyła, że jak Jezus kładzie prawą ręka na splocie słonecznym,
to była podpowiedź, że z tej drugiej strony przenika On wszystko i przy
działaniach my przenikamy, natomiast jak lewa jest podniesiona, to była
złączona od poziomu materialnego z tą Rzeczywistością przy działaniu,
tworzył się wtedy znak omegi.
Rozproszenie to droga do wewnętrznego spokoju, gdzie można usłyszeć głos
samego siebie, a myśmy nigdy go nie słyszeli. Głos samego siebie to jest głos całości
siebie, a ponieważ jesteśmy w Bogu, to i częściowo Jego głos, czyli wiedza i wszystko
z tym związane. Ten głos jest też chyba związany z imieniem.
Naprowadzają nas na to, by wywoływać imię mając jakiś plan, prawdziwy cel,
chcąc dokonać zmian, odnaleźć się w tej całości, odnaleźć prawa tu rządzące, dzięki
czemu, rozumiejąc tę ich doskonałość, sam stajesz się tym prawem czyli
przywołujesz imię po to, by być Prawym albo, gdy już jesteś Prawym, by utrzymać tę
prawość w sobie (Jezus powiedział „Nie przywołuj Boga swego nadaremnie”), bo
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Prawa są tutaj święte, one wyrażają się Ideą, albo Idea jest w nich zawarta, bo je
stworzyła.
Nie ma zabawy z własnym imieniem. To nie jest tylko zbiór wibracji, to
jest także Idea i Prawo. Ono zawarte w Bogu jest doskonałością i ta doskonałość
niech zacznie na nas promieniować, wtedy odczujemy (choć tego się nie odczuwa )
czym jest Prawo, czym jest moc wynikająca z uruchomienia tego prawa.
Zapraszają nas do źródła światła, światło jest też źródłem, mamy wejść w
światło. W tej czystość jest zawarta nasza cząstka. Wszystko tu jest, ale
indywidualne w tym świecie.
Uczą nas: tak naprawdę nasze Ciało, Dusza i Duch jest martwe, znaczenie ma
Operator, ten, kto porusza Duchem, Duszą i Ciałem, to wszystko jest w tym Świetle,
nie ma tylko tej siły sprawnej, tej świadomości, która nie istnieje, a jednak porusza
Duchem, Duszą i Ciałem. My jesteśmy wyposażeni w tę umiejętność, potrafimy
sterować tą Rzeczywistością. Ta świadomość to też forma Idei. My, tak naprawdę,
jesteśmy Działaniem.
To czym jesteśmy, ta piękna świadomość, została zaburzona przez kalectwo
Ciała fizycznego, rozedrganie energetyczne Duszy i przez zagubienie, znieprawienie
ducha. To wypaczyło w nas obraz siebie. Tak przyzwyczailiśmy się do tej ułudy, że
zapomnieliśmy o tym, że nie jesteśmy ani Duszą, ani Duchem ani Ciałem tylko
świadomością, która wszystko może.
Świadomość jest wszędzie, na czym skupimy uwagę, tam będzie. To jest
piękne rozproszenie. Zaczynamy powoli odnajdywać się w sobie, w tym, że jesteśmy
piękną kreacją, świadomością, tym umownym punkcikiem.
Nasze Imię jest tym co robimy. My jesteśmy Działaniem.
W świetle tworząc dodajesz wartość do tego co jest, szanujesz to, co jest
(nawet nie pomyślisz, by burzyć ).
Tu nie liczą się nasze zewnętrzne powłoki (Ciało, Dusza, Duch), tu odczuwamy
samych siebie, wtedy, gdy odczujemy, że nie mamy żadnych powłok, to możemy z
nich w pełni korzystać.
Jesteśmy Świadomością, Ideą, piękną kreacją, zapomnieliśmy o tym, dziecko
mało wie, dlatego fale theta u niego cały czas działają.
Nasze Imię jest podpisem duchowym działania.
W Świadomości jesteśmy zawsze w Świątyni Serca, tylko nasze niższe powłoki nim
do tego dojdą, poznają czym jest Ład Boży, czym jest sprawiedliwość Boża, a one
wyrażają się w prawie, wynikają z prawa.
Uczą nas, że Świadomość nie jest ograniczona do ciała. My jesteśmy
przyzwyczajeni do zawężonej świadomości, ograniczonej powłokami.
Wystarczy powiedzieć, no to człowieku bądź zdrowy, Bóg z tobą, a to już w
nim zaszło i będzie. Wszystko tu to jedno.
Tu wszystko jest iluzją, ta nasza Rzeczywistość, tego tu w świadomości nie
ma. Z tego poziomu jak działasz, to jestem w świetle, wszystko jest w świetle. To co
powstaje zgodnie z Bożym Ładem i sprawiedliwością, już jest.
Ruch to jest to czego nie widać, a co, w przenośni, jest potrzebne do
tego, by wszystko tutaj drgało czyli dzięki ruchowi to co jest, żyje. Dzięki
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ruchowi możliwe są zmiany, przekształcenia w niższych światach, w niższych
powłokach, ale to tu się wszystko zaczyna.
Jesteśmy na poziomie światła, a to jest gęsta materia.
Ruch to jest umiejętność tworzenia przez te mniejsze i większe cząstki wspólnej,
pozytywnej wartości. Ten ruch to jest nasza harmonia. Będąc w harmonii czujemy
całość i nie zrobimy nic, co zaburza ten porządek. Odczuwając harmonię mamy
dostęp do ruchu, a ten ruch to siła działania w tym „maśle świetlnym”, wtedy
wszystko poprawnie funkcjonuje. Nasze czyste imię też tu działa, kiedy je się
przywołuje to ono tu jest zapisane jako piękny dźwięk, ta jedna nutka w cudownej
muzyce. To, co w Bogu powstało, nasz początek, zawsze musi być, Imię
i świadomości tego coś robił, czym jesteś, nigdy tu nie zniknie (bo zabrakłoby jednej
nutki ). Jak Bóg coś stworzył, nie może tego zrobić, bo by się wszystko rozsypało.
My tutaj nie jesteśmy obecni fizycznie, energetycznie, duchowo tylko
weszliśmy tu albo z poz. Pra-Ojca, najwyższej cząstki Ducha, a to, w tej chwili,
oznacza całkowite zjednoczenie w trzonie duchowym albo jesteśmy tu jakąś cząstką
Syna Bożego.
Teraz już wiemy, że tutaj nasz początek jest wieczny i tu nie może zabraknąć
żadnego elementu. Ktoś, kto tutaj jest, może dodać nowy element, bo dodaje ktoś,
kto korzysta z Prawa do tego, a to Prawo daje Bóg wiedząc, że wszystko będzie
poprawnie funkcjonować (musi być doskonałość istoty tu będącej ).
Nie może zabraknąć tych, którzy tworzą (planety, potoki, fabryki), reszta może
być zmieniona, wymazana. Nie może zabraknąć nikogo, kto w Bogu, jako Jego
cząstka świadomości powstał  to są te nutki.
Jak uzdrawianie robi się stąd, to tak, jak byśmy kodowali to, co robimy w
stałą, harmoniczna wartość, nic negatywnego z zewnątrz jakby nie miało na to
wpływu, nie ma możliwości tego zmienić. Skoro tutaj jesteśmy, to my jesteśmy
prawem, bo zostało nam dane, natomiast to światło jest instrumentem, na którym
gramy tworząc piękne rzeczy.
Uzdrawiamy, działamy. Mamy odczuć to, czym w najwyższych swoich
rejestrach jesteśmy, czym tam jest nasze imię, poczuć jak ono tam jest doskonałe,
potężne, bliskie Ojcu, przez niego kochane i w doskonałości utrzymywane.
Pozwólmy, by nasza Jezusowa doskonałość uruchomiła nową, poprawną
Rzeczywistość, by nadała ruch temu, co będziemy robić (odczuć doskonałość, bo nie
zrobi się ruchu takiego jak trzeba). Podpowiadają, tym zajął się Bóg, nie poddawaj w
wątpienie tego, że On już tę twoją możliwość przygotował inaczej nie byłby
doskonały (to już jest).
Jak się wprowadza harmonię tam gdzie jej nie było, można, mówią, zostawić
etykietkę, swoje imię (nie jest to potrzebne w ODŚw.),
Nasze Imię jest wszystkim i przez to inaczej, na każdym a poziomów, objawia
się w działaniu. Będąc początkiem uruchamiamy to, o czym Bóg i tak wie, bo przecież
jest doskonały, wie i pomaga. Sami będąc czystymi, wprowadzamy czystość gdzie
indziej.
Jesteśmy bardziej harmonijni (choć zasypiamy), coś już na trwale w nas
zostanie, coś zrozumieliśmy.
- Koniec modlitwy -
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Za każdym, gdy działaliśmy mieliśmy punkt skupienia - czyli świadomość
umieszczoną na tym poziomie, na którym działaliśmy ( fiz. energ, duchowy ).
Dzisiaj pokazali, że świadomość mamy mieć na najwyższym poziomie, ale
jednocześnie wiedzieć, że niższe powłoki na tych swoich (poziomach ) też działają
(Dusza, Duch ). Sprawdzamy efekty naszych działań.
Sprawdzamy:
- jaka była wibracja ( w elementach odpowiedzialnych za ten np.
organ )
- jaka teraz jest wibracja – po działaniu
Światło, jedyna rzecz nam dostępna jest i falą i wibracją i cząstką materialną,
ale czyste Światło. Zabarwienie nie dopuszcza do materializacji. Wcześniej badaliśmy
poziom choroby, próg łamania choroby, a przecież dostaliśmy skalę wibracji, tej
harmonii (od minus 100 do plus 100). Tu wibracja nie zmieniała się, tu działanie
poszło od strony energetycznej.
Drugi przypadek:
– wibracja była 60 %,
- teraz jest 100 %.
Moc została nam dana po to, byśmy się nie martwili tym, co tu jest. Jezus odkrył, że
to dane Mu było życiem tu, tym instrumentem jest Światło. My w tym jesteśmy, w
tym Świetle, w tym „maśle”. Jak mamy odpowiednią wibrację, w akceptacji, w
bezwarunkowości, uruchamiasz, bo możesz, bo w Bogu jesteś zawarty, to w tym
świetle uruchamiasz te wibracje. Światło to robi, światło w nim zostaje. To jest ta
nasza pseudo-moc, światło, Duch Święty. Harmonia, czystość doprowadza do tego,
że wibrujemy w Duchu Świętym, po to są te nasze stany, potrzebne.
Określaliśmy poziomy Prawa do 16, a potem wracało w dół czyli już się DŚw.
włączał całkowicie.
Odczyt osoby:
Twoje Imię to jest np. 100 % to sprawdzamy na jakim poziomie osoba
uruchomiła działanie: 80 % inni także 80 % swojego imienia, pole kryształków
90 %, a dotychczas średnia była 50 %. Poziom wibracji bardzo się poniósł.
To czego nas od początku uczą, to drogi do siebie samego, prowadzą nas do
świata. Nasza doskonałość, czystość w myśli, słowie i czynie doprowadza do tego, że
wibrujemy cały czas czystej harmonii. Jezus w całym swoim ciele
(egzystencjonalnym, przestrzennym, w całości siebie) miał wibracje 170 %. Jak my
się stajemy Światłem, a pokora jest tą drogą, szacunek dla wszystkiego co jest,
zwłaszcza, że nią odczuwa, iż tym się jest (to nie będziemy się opluwać), stajemy się
Istotami Świetlnymi. Jak to w sobie odkryjemy, zaczniemy korzystać, wszystko to, co
byśmy chcieli osiągnąć, zostanie znalezione. Jak się odnajdziemy, cała reszta już tam
jest.
Mówią: przestań kombinować tylko pracuj nad kochaniem. Jak
staniemy się światłem, pokonany przeszkody (warunki, dysharmonię itd. ).
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Do Jezusa, jako, że był w Akceptacji pełnej nic nie mogło dojść, a jak się stał
Światłem, nie miało znaczenia co ludzie mówią, robią.
Ludzie boją się porzucić to stare sądząc, że dużo stracą, a Bóg mówi, ten,
kto dla mnie straci, wszystko odzyska.
Wszyscy wielcy to samo mówili choć innymi słowami.
Skupiamy się na sobie, na powrocie do światła.
Poczuć, że jesteśmy żywym światłem, esencją Ducha Świętego  to jest Chrystus.
Chrystus dla nas, światło dla umysłu.
Pytanie z Sali: Czy przy działaniach leki odstawiać ?
Nie ! Pamiętajmy, że mogliśmy źle odczytać, że coś tam się może stać, silny
przyjdzie i będzie zaburzać Światło. Trzeba być rozsądnym, że wszystkich źródeł
korzystać. Poza tym, Oni dopasowują to, co robią, do tego czym jest organizm
łącznie z tymi lekami. Dlatego niech medycyna decyduje, kiedy leki odstawić. Leki za
każdym razem doenergetyzować. Światło nie pozwoli lekom tak niszczyć, a jeżeli nie
wchodzi  dobre, że te leki są. Tu musi być rozsądek.
Gdy mowa o naszych możliwościach, to jest to na chwilę obecną. To, czego nie
można zrobić teraz, możliwe będzie np. za 6 miesięcy.
Światło płynne jest na poziomie energetycznym, duchowym, ale Jezus działa jeszcze
na Poziomie Boskim.
Sprawdzamy:
- aktywność życia w %.
Pousuwać szkodliwe elementy ze swojego życia ( czasem to jest bolesne )
Ład Boży zawiera Życie.
To co jest bardzo ważne – regeneracja fizyczno-energetyczna i właściwe
patrzenie na świat poprzez rozbudzenie nadziei ( Gdynia 1.09.2012 ).

306

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

Warsztaty 07 października 2012 Katowice
Jest jedna nowa skala, ona mówi o całokształcie naszego człowieczeństwa, o
tym wszystkim, czy Góra kogoś wspiera, czy nie wspiera, co możemy zrobić, poziomy
uzdrowień, wszystko na niej jest zawarte.
Mnóstwo osób uważa, że są fajni. Fajni są dla siebie, dla bliskich, bo mają z
nich korzyść, by na starość nas nie zostawili – to jest wychodzenie na swoje,
koszmar, żeby w ten sposób podchodzić do ludzi. Na tej skalce wszystko wychodzi.
Góra nazywa tę skalę – Skala dawania i odbierania życia. Jeśli ktoś żyje w Idei, nie
odbierze drugiemu marzeń, nie ograniczy wolności - ale to jest nic. Jak zaczniesz
budować czyjeś marzenia i pomagać mu w uzyskaniu wolności, to dopiero wtedy
zaczynasz istnieć jako człowiek – i o tym mówi ta skala. Jest ważna, bo jak ktoś nie
będzie miał powyżej 10% nie będzie mógł być podpięty pod kanał, który jest
otworzony (dla uzdrowicieli działających w Stowarzyszeniu). Na razie nie ma osoby,
która by temu odpowiadała. To jest coś większego niż Idea. Sprawdzić się: co i jak, i
szybko to nadrobić.
To wszystko, co Oni przekazują służy jednemu celowi: obudzeniu się nas na
poziomie człowieka Prawdziwego i później na poziomie Boga - Boga w tej przestrzeni.
Bóg jest powyżej Anioła, to znaczy, że wszystko należy do Boga, a skoro jesteś
Bogiem, o wszystko musisz dbać: o każdą cząstkę, o papierek na ulicy, o buty
Kowalskiego i o Kowalskiego – zwłaszcza, że to może być nasze dziecko. Dlatego ta
skala podpowie co zrobić, co należy nadrobić, a co nie.
SKALA DAWANIA I ODBIERANIA ŻYCIA

0 – nie dokonałeś wyboru
0 – (-10%)
– Pogrążacz
(-10%) – (-50%) – Zabójca
(-50%) – (-80%) – Niszczyciel
(-80%) – (-100%) – Wielki Niszczyciel (MROK)
(-100%)
- to jest ŚMIERĆ, tu nie mówimy o zmianie tylko o zabijaniu
0 - +10%
+10% - +50%
+50% - + 80%
+80% - +100%
0 - +100%

-

Propagator (życia)
Zbawca
Modyfikator
Wielki Modyfikator (BÓG)
to jest ŻYCIE

MODYFIKATOR - mamy tu do czynienia z ludźmi, którzy wszystko zmieniają tak by
inni mogli żyć.
Każdy z nas zdaje egzamin po narodzeniu się, zaliczymy to teraz – czy w
przyszłym życiu – nie ma znaczenia, tylko gdzie wyląduje się w następnym wcieleniu.
Nie jest powiedziane, że będą tak komfortowe warunki jak teraz – kiedy jest
możliwość otarcia się o prawdę, kiedy jest możliwość wchodzenia na tamtą stronę i
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ściągania wszystkich informacji, potem może tego nie być – przez kilka tysięcy lat nie
było. Ważne jest by żyć Duszą na poziomie Ducha - i to ma przyświecać każdemu.
POGRĄŻACZ – zabiera się innym życie. Każda myśl negatywna to „chora
wątroba”, która promieniuje i zaraża innych – to jest zabijanie zdrowia w drugim
człowieku, niszczenie jego przestrzeni energetycznej.
Trzeba umieć dokonywać wyborów. Wybierasz samotność, gdy nie umiesz z ludźmi
żyć i budujesz się powoli. To jest to wycofanie z egzystencji. Nie jest wesoło
(sprawdzamy), ale skoro wiemy o co chodzi to możemy to budować. Świat został tak
skonstruowany, że System ogłupia, czyli w Prawie Moralnym (tym) ujęci jesteśmy
jako cud istnienia. Nie ma nikogo na plusie. Mówimy o wartościach, dzięki którym
ruszamy, bo jak się ktoś ustabilizuje na poziomie kilku %, to od tego poziomu. Od
wejścia w życie, jest cały czas parcie Góry, więc i własnego Ducha, wszystko się
poprawnie budzi i bardzo szybko idzie się wtedy do Góry w poszanowaniu życia i
tego co jest. Nie ma wtedy żadnej negatywnej myśli (bo to młot, co wali własne
dziecko i to czujesz), nie może być negatywnej myśli.
Propozycje możesz składać, ale one musza być szczere, czyste intencje. Czyste
to znaczy prawdziwe – i wtedy Wola się uruchamia. Jak tego nie ma, bo mam
wątpliwości, nie ma czystych intencji. Czyste intencje - prawdziwie chciej, jak chcesz
to zrobisz to. Trzeba trochę popracować, ale dzięki temu, że odczytujemy to co jest,
pojawia się wstyd, jak się pojawia wstyd, to wtedy można szybciej to przerobić – a
jak o tym nie wiemy, to udajemy, że jest dobrze – a nie jest.
Zrywanie więzi, to bardzo ważny temat. Tak jak wiążemy się z kimś formalnie,
tak wiążemy się z kimś energetycznie, tworzymy stałe pomosty z drugim
człowiekiem, albo z Bogiem. To, że istnieje ciało nic nie znaczy, my tworzymy więzi z
Duszą, nie z ciałem fizycznym, ciało fizyczne nawiązuje romans z ciałem fizycznym i
wtedy jest tzw. powinowactwo energetyczne, czujemy namiętność, wtedy lubimy
tego kogoś. To ciało fizyczne informuje nas np. na poziomie chemii, że z tym drugim
człowiekiem jest mu dobrze, nas to nie interesuje. My mówimy o powiązaniu z
drugim człowiekiem  ale o tym ukrytym w ciele, czyli w Duszy. Tworzymy stałe
więzi, stałe pomosty, to się rozbudowuje. Jeden w tym jest lepszy, inny gorszy, a
bywa też tak, że ktoś jest dosyć silny i użycza swojej wiedzy, swojej mocy, żeby to
wspólnie budowane miasto tych uzależnień w jakiś sposób prowadzić, a inni z tego
korzystają.
Czasem tym silniejszym jest ktoś zły i specyficznymi naciskami tworzy chore
struktury – ale to on przewodzi, zrywanie takich więzi jest korzystne, ale zrywanie
więzi z kimś kto jest lepszy, może się skończyć źle, bo czasem nie można ich już
odbudować. To też wiąże się z nićmi, czyli z naszą autentyczną mocą energetyczną.
Nici to są kanały, którymi tworzymy więzi. W zależności od tego ile człowiek ma
celów, można sprawdzić, czy nici mu wystarczają, bu owe cele zrealizować.
Jak my tworzymy też relacje i związki z innymi, to część nici automatycznie
jest na to przeznaczonych i często ludzie przeznaczają część tych nici – czyli tej mocy
energetycznej, na to, by tworzyć relacje z innymi i brakuje już im nici na realizację
pewnych celów. Z drugiej strony może być odwrotnie, jak masz niezłe układy z
kolegami i na to cała moc przeznaczysz, to dzięki temu załatwiasz coś, czego
mógłbys sam nie załatwić (!!! Temat w videoblogu).
Czasem my zrywamy te pomosty, jeśli zrywamy je prawdziwie, niszczymy
wszystko to, cośmy w tym wspólnym, energetycznym mieście zbudowali i czasem nie
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sposób tego odtworzyć. My tu funkcjonujemy przede wszystkim energetycznie i jest
to dla nas bardzo ważne. Nici są tak zdolne, że potrafią wnikać swoim celem w kilka
płaszczyzn, skoro tak, to nie ma się co dziwić, że łączymy się z innymi naszymi
duszami nawet o tym nie wiedząc.
Niektórzy ściągają te informacje (przekaz: patrz Rusinowice 08/09 września 2012).
Komentarz do w/w przekazu:
Są dwa programy:
- Program wzrastania, kiedy ktoś się dopiero doskonali
- Program resocjalizacyjny, kiedy ktoś już w miarę doskonały popełnił
pewne błędy, zdegradował się tak jak PBZ i musi teraz siedzieć w więzieniu
(to program doskonalenia się).
Program doskonalenia się pokazali w scenie z dzieckiem: malutkie dziecko, rodzice
idą do pracy, to XX–któryś wiek, technologia kosmiczna, czyli manipulowanie energią
na wszystkich poziomach, dziecko zostawiają nie przejmując się, działa moc, moc
sprawia, że nic temu dziecku nie zaszkodzi, nie potłucze się, za rok gdy będzie
starsze, dozna trochę bólu, ale tak by poznawać tę rzeczywistość, ma pełną opiekę
mocy, zostanie nakarmione i wszystko zostanie przy nim zrobione. Innymi słowy
wszystko jest tak stworzone by pomagać dziecku doświadczać życia, uczyć go.
Genialny program, który nawet z materii robi gąbkę (aby dziecko się nie potłukło) i
dziecko powoli wszystko poznaje.
W programie resocjalizacyjnym jest trochę podobnie – rzeczywistość, ta
iluzyjna, która została stworzona, a wszystko odbywa się w wewnętrznym stanie. Tak
napradę Duch Ludzki nie istnieje, dopiero przez działanie możemy go obserwować.
Bóg jest jednym punktem, a przez to co potworzył, w tym odbiciu jest wszystkim.
Dusza i Duch to nie jest Syn Boży. Lekcję wzrostu i doskonalenia się przerabia
Syn Boży. Natomiast Dusza i Duch są to cząstki stworzone na obraz i podobieństwo
Syna Bożego – ale nim nie są. Jak te cząstki popełnią błędy, albo Syn Boży je
odrzuci, idą na zatracenie. To są tylko i wyłącznie roboty. Jak my idziemy na
zatracenie, Oni tam nie płaczą, ale jak my wzrastamy i podnosimy swoją wartość
jednoczymy się z Duchem, a potem z Synem Bożym, stajemy się Nim. Rozbicie
zapisów na poziomie Duszy oznacza, że jest całkowite oddzielenie (dlatego się trzeba
naprawdę zastanowić).
Są też programy pozwalające nam wzrosnąć i akcentują pewne rzeczy - w
naszych duchowych pasmach nazywamy je Aniołami schodzącymi – to są programy.
Tam wszystko musi być czyste, dlatego temat przewodni tego przekazu,
mówimy o zjednoczeniu w Trzonie Duchowym, jak ono jest pełne, na pewno w
złotym wzorcu zaczynamy się odnajdować. Jezusowi, Buddzie udało się  a my
jesteśmy gorsi? Wystarczy przestrzegać tego co mówią: czystość w myśli, słowie i
czynie, albo słynny dekalog wyciągnąć z kosza – i też mu się przyjrzeć.
Stwórca to potęga, ale też się uczy.
Duch czasami robi wszystko, by zmusić Duszę do pracy nad sobą  choróbska
czasami z jego woli przychodzą i dlatego Góra mówi „nie działaj”, a my dzieciom
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odbieramy doświadczenie – to złodziejstwo. Niech się przewróci (byle nie zrobił sobie
za dużej krzywdy), ale musi to przeżyć. Do roli rodzica trzeba dorosnąć.
My tylko pomagamy ludziom wzrosnąć, odnaleźć się, obudzić we własnej mocy
(i to jeszcze trzeba wszystko dobrze posprawdzać, jeśli nie jesteśmy pewni
przekazów), a u nich sieczka z myśleniem, jak było tak i jest, przy 5.000 myśli/h to
jest półobłęd.
Dobro zaczyna się kształtować od 9 w górę, dlatego dobrze jest wiedzieć jacy
jesteśmy, żeby podjąć wysiłek nie udawajmy, że jest lepiej niż jest.
Własne potomstwo, wszystko to cośmy stworzyli niszczymy (te wszystkie
elementy cośmy stworzyli). Gdy np. ktoś pijany niszczy w domu meble i inne rzeczy,
to czujemy co się dzieje, zabija wszystko to co było nim, gdy to tworzył i na to
zarabiał.
Trzeba zrezygnować z myślenia umysłem.
My przyglądamy się prawdzie - Syn Boży nie miałby wątpliwości. Jak my
byśmy nie mieli wątpliwości to byśmy już latali, ale musimy do tego dążyć. Ważne
jest by wiedzieć o co chodzi, sprawdzić wartości i w modlitwie ściągnąć sceny, by
wiedzieć jak je podnieść – WOLA. Jak masz wolę – uruchamiasz wiele.
- koniec komentarza –
Jak my wzrastamy, to przechodzimy jakby z jednego poziomu na drugi i warto
zobaczyć na jakim poziomie mniej więcej jesteśmy i co bycie na danym poziomie
oznacza.
POZIOMY ŚWIADOMOŚCI:
Uzupełnienie warsztatów w Rusinowicach 08/09 września 2012
1. Świadomość przetrwania – oznacza to, że człowiek u którego byśmy to
wykryli jest niebezpieczny społecznie dla nas, będziemy zawsze postrzegani
jako obiekt do jego przetrwania, to instynkt.
2. Świadomość obecności – innych i siebie
3. Świadomość zmian – taki człowiek czuje sobą, że może wiele rzeczy
zmienić  możliwość przekształceń
4. Świadomość budowy nowego – intuicja stwórcza, mówimy tu o
przeczuwaniu, że można te klocki połączyć i jeszcze czujemy jak coś nas na to
naprowadza. Mówimy o świadomości, a nie o intuicji emocjonalnej - jaki kto
jest, mówimy o wpływie na Rzeczywistość.
5. Świadomość kierunkowania uwagi – tam jak się wchodzi, to nic nie
widać, wszystko jest, bo my odczuwamy. Jak zaczynasz kierunkować uwagę
na coś, na to co ma przyjść  zaczynasz widzieć. W Nicości jest to samo,
wszystko jest – dlatego nic nie widzisz, kierunkujesz uwagę, pojawia się
(Świadomość poznania).
6. Świadomość odzyskiwania – wszystkiego co było doświadczone – czyli
ktoś był już małym Stwórcą, dzięki temu umiał, wiedział więc może, nawet
jakby coś stracił - on może odtworzyć to, potrafi to uruchamiać.
7. Świadomość pojmowania – tego co powstało
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8. Świadomość składania – tworzenia różnorodności – mieszanie różnych
rzeczy np. czasu z efektem. Tutaj mamy widzenie duchowe. Wchodzimy tu w
obszary abstrakcji
9. Świadomość kompozycji – zestrajanie elementów wszystkości. Na tym
poziomie czujemy więzi które wszystko łączą. Oznacza też, że potrafimy wejść
w wibracje która te rzeczy łaczy. Tu pierwszy raz pojawia się Świadomość
Stwórcza.
10. Świadomość straty – zachowanie harmonii nawet przy całkowitym
zniknięciu elementów, tu nie istnieje potrzeba zastępowania ich czymś nowym.
Tu człowiek sam siebie przekształca, dopasowując się do nowej postaci
całości. Świadomość straty mówi o totalnej umiejętności współistnienia.
11. Świadomość odrzucenia – wszystkiego i wszędzie, także siebie. Tylko
wtedy można stworzyć nową niepodzielną wartość. Dokąd nie będziesz widzieć
Boga w Kowalskim, to Kowalski jest oddzielny i Bóg jest oddzielny. Jak
odrzucisz siebie widzisz wszystko w prawdzie. Tu stwórca buduje samego
siebie
12. Świadomość Twórcza – stan podniesionej gotowości do wprowadzania
zmian w przestrzeni. Twórca musi działać non stop, jest kreacją osobową
0,001% lenistwa sprawia, że człowiek nie wchodzi, nie budzi się na poziomie
Świadomości Twórczej i 0,001% braku odwagi, jakakolwiek najmniejsza słabość – nie
ma cię tu.
Tu nie obowiązują żadne kryteria sprawcze np. czas (i to się czuje). Ona może
doprowadzić do powstania aktu twórczego, który jednak zawiera elementy znane
(akt stwórczy, bo mamy ograniczenia). Siła aktu twórczego zależy od mocy i energii
Boskiej, zaś aktu stwórczego od siły duchowej i Energii Jedynej, nie mniej na
pewnym poziomie ludzkiej doskonałości wejście w oba akty potrafi wywołać ten sam
skutek, bo przecież wszystko rozgrywa się w Oceanie Ducha Świętego, ale Moc
Duchowa nie wychodzi w PozaRzeczywistość w przeciwieństwie do wszystko
ujmującej swoim działaniem Mocy i Energii Boskiej. Włacza się wtedy 13-ty promień.
Trzy stany świadomości (mówią trzy, a są cztery)
1. Stan twardy – umysł (tu są stereotypy, wiedza – na starcie jest to
potrzebne, ale jak nie wchodzisz na wyższe stany świadomości to będzie to
przeszkodą).
2. Stan zestrajania z elementami we własnej przestrzeni – Świadomość.
Dopasowujesz tutaj, urabiasz, ulegasz wpływom, ale kombinujesz by było jak
najlepiej
3. Stan współtworzenia z elementami we własnej przestrzeni – Jaźń tu działa
4. Stan współtworzenia z elementami całości – tu działa Boska Świadomość
(Jezus, Budda mieli to obudzone).
Zawsze można zsumować wszystkie składniki ekspresji w tzw. ocenę zbiorczą zwaną
„Siłą Projekcji”, projektor. W zależności od tego na jakim poziomie masz świadomość
obudzoną, a jesteś mocniejszy autentycznie energetycznie, to posyłasz (projekcja).
Projektory są duchowe (te silne), to duchowy program. Im wyższy poziom
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świadomości tym projektor ma większy zakres, większą przestrzeń obejmuje, większa
siła działania.
Ocenę zbiorczą tego–przedstawili na skali 100-tu procentowej: Siła Projekcji
0 – 10% projekcja wstępna, jak przyjdzie jakiś człowiek możemy zobaczyć jaki
on jest silny, nie ma znaczenia czy to zło, czy dobro. Przy dużej sile jego
projekcji, człowiek czuje się przy nim zagrożony.
10 – 35% projekcja zasadnicza
35 – 45% projekcja wybiórcza (to się wiąże z wolą, ma podobne parametry)
45 – 65% projekcja wielopasmowa
65 – 75% projekcja całkowita
75 – 100% projekcja pewna (to pewność wynikająca z umiejętności korzystania z
mocy)
100% - to jest bezdziałanie czyli samoprojekcyjność
Tutaj mierząc siebie czy kogoś na tej skali od razu orientujemy się jak potężną ma
świadomość, na jakim poziomie rozbudzoną, jaką ma moc energetyczną i duchową i
już wiemy co jest w stanie zrobić. Nasza średnia to około 20%, natomiast średnia w
Energii Jedynej: 3%
Tutaj to co podano (o świadomości) to jest odkrycie tego jaka jest siła naszej
projekcji, jak wiemy projektory są poumieszczane, na skali nr 8 są też
zaakcentowane, my je usuwamy. Ale cały czas ścieramy się z szarą strefą i innymi na
poziomie energetycznym, czyli brudna woda w nas wpływa, przez to te wibracje nie
są takie, jakie trzeba, jesteśmy słabsi, ale też możemy sprawdzić jak projektory na
nas działają. Jak jesteśmy mocniejsi to one nie mają wejścia np. średnia –
niekorzystnie działających: 70%, a 20% tutaj (korzystne). Cały czas jest walka w tym
oddziaływaniu: utrata wątków myślowych, pewności itd.
W domu, gdzie działa Dziupla, projektory oddziaływają tylko w 10%. Dziupla –
doszło wiele rzeczy, kanały pootwierane. To otwarte przejście na drugą stronę (Góra
mówi „Duch Dziupli”), stajesz, lecisz, pasma ustawia.
Istnieje coś takiego jak dwoistość i jedność. Dwoistość to znaczy, że w
pełni korzystam z Wolnego Wyboru: jesteś i zły i dobry. Kiedy ci pasuje jesteś taki i
taki. Jedność – dokonałeś wyboru i choć możesz być w dwoistości, masz to gdzieś,
nie zaprzątasz sobie głowy, jesteś tylko pozytywny (kochasz wszystkich, wybaczyłeś
wszystkim, więc nie wchodzisz z nimi w relację, nie musisz o nich myśleć, jesteś już
miłością, jednością) masz 20 myśli/h
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Komentarz do przekazu: Rusinowice 29/30 września 2012
Połączenie ze światem duchowym jest stałe gdy mamy poniżej 500 myśli/h, a
połączenie ze światem Boskim poniżej 7 myśli/h.
W dwoistości jest ciągła walka ze sobą – z własnymi ułomnościami. Bez
jedności nie ma wyjścia stąd.
Zastosować zwykłą sztuczkę – patrzymy na ludzi, że mają skrzydła (!!!). niech
robią co chcą, jeden drugiego tłucze (niech tłucze), ale ujrzyj u nich skrzydła. Nagle
łapiesz, że wspaniałe istoty się zagubiły. Coś dziwnego się włącza, na wszystko
patrzy się z akceptacją.
Osoba „X” wchodzi w stan – 300 myśli/h, uruchamia w Duchu Całości
skrzydła, które ujrzała (miała przejść ulicą w Częstochowie) – i choć one nie istnieją,
ale szczera chęć, czyli czyste intencje, czyste pragnienie sprawiło, że obudziło się coś
co odpowiada tym pasmom tu (Duch Całości) wysokie cząstki duchowe w drugim
człowieku, było pokochanie, wybaczenie, nawet akceptacja, człowiek przestałl
przeszkadzać i nie potrzebował energii, myśli na to poświęcać. Harmonia podniosła
się do 80% w całości, wpływ na egzystencję: 50%.
Sztuczka: jestem cudowny/a i wszyscy inni też – to proste, to czemu tak
trudno utrzymać.
Wszystkiego musimy doświadczyć, by drugiemu móc pomóc, to jest wolny
wybór.
Mamy teraz Energię Jedyną, Energię Przeciwną i Siłę Projekcji.
Dodatek do przekazu:
Miłosierdzie jest dla ciebie człowieku nie dla innych. Miłosiernym jest bowiem
ten, kto w swej bezwarunkowości pozwala światłu bezgranicznie płynąć w stronę
tych co chwilowo są światła pozbawieni.
Odczuć, że można prosić, jeśli można prosić to znaczy, że nie jesteś sam, są
siły które mogą dać. Nagle nie ma strachu, lęku, wiesz, że ktoś ci pomoże, jest stan
odnalezienia się, znika lęk, strach. To była modlitwa kamienia.
Zejść do poziomu dziecka (wyobrazić sobie), rozgwieżdżone niebo, dziecko
żyje kosmosem, ono wie, że tam wszystko jest i idzie głos Jezusa: „I nie będziesz stał
ponad Prawem…” (Rusinowice 29/30 września 2012). Jak w ciszy w domu
wejdziecie w ten stan, lecą kody.
Mówią, że my mamy posłużyć się niedopowiedzeniami, żeby nie mówić wprost
prawdy, bo może być źle przyjęta i komuś zaszkodzić, musimy się nauczyć
„lawirować” między świadomością w nas obudzoną i umysłem drugiego człowieka,
który pewnych rzeczy nie przyjmie.
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Wtedy przyszły te słowa:
- i nie będziesz mówił fałszywego świadectwa  chyba, że cię zmuszą
- i nie będziesz krzywdził drugiego człowieka  chyba, że w obronie
siebie
- i nie będziesz łamał PRAWA  chyba, że na jego potwierdzenie
- i nie będziesz niszczył rzeczywistości  chyba, że jej wersję lub
budujesz nową
- i nie zamkniesz innym drogi do Nieba  chyba, że w obronie jego
doskonałości (zły tam i tak nie wejdzie)
- i nie będziesz już spał  chyba, że uczyniłeś już wszystko
- i będziesz dbał o ludzi  jak o siebie samego
- i przygotujesz im Dom  tak jakby był dla ciebie
- i nauczysz ich miłować mnie  tak jak na to zasługują, a gdy dotrą do
mnie usną wraz z tobą w największej swojej aktywności (staną się
wszystkością). Wtedy, mówimy jest bezruch. Bezruch jest w Nicości,
Rzeczywistość to jest jedno potężne działanie, dlatego tu jest życie, Duch
Święty w którym jest wszystko.
- i zaczniesz czynić cuda  by im ukazać ich możliwości. Jeśli ktoś by chcał
czynić cuda dla siebie (zmaterializuję i będę bogaty itp.) to nie o to chodzi.
- i pokarzesz morze  by w nim zamieszkali
- i pokarzesz Niebo  by w nim się przemieszczali
- i pokarzesz Gwiazdy  by tam odnaleźli NOWY DOM.
Pokazali exodus ludności w przyszłości  ta Planeta będzie bez ludzi.
A gdy zostaniesz sam, zrosisz Ziemię swym nasieniem, by powstała nowa rasa
Stwórców. Wtedy sam zostaniesz ich dzieckiem.
W przenośni podpowiedzieli: przygotowujemy Dom dla samych siebie.
W modlitwach warsztatowych jest podpowiedź. Tych co bijemy - może byli naszymi
dziećmi.
Przekaz „KOŚCI”:
„Kości Człowieka są pomostami z trzema wymiarami: fizycznym,
energetycznym i duchowym, oraz z dwoma Rzeczywistościami: Martwą i Żywą. Do tej
pierwszej należy przyroda nieożywiona (czyli zwierzęta i rośliny), do tej drugiej świat
Istot posiadających Duszę lub Ducha (czyli rzeczywistość żywa to rozwijające się,
doskonalące się Istoty, reszta jako Istnienie, jest uznana w tych kategoriach jako
martwa – czyli nie pnąca się ku Górze, ale pięknie doświadczająca życia).
To właśnie rdzeń kości w 90% kumuluje Światło, które potem tworzy aurę.
Znane wam kanały energetyczne uczestniczą w tym jedynie w 10%, są za to
ogniwem spajającym ludzką cielesność z Duszą i światem energetycznym:
słabe – czynią człowieka podatnego na wpływ energetyczny świata zewnętrznego,
silne – wspomagają budowanie drogi do Nieba, choć same tam człowieka nie uniosą.
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Aktywowanie prądów duchowo- energetycznych w kościach powoduje
zstąpienie Ducha i umożliwia człowiekowi stworzenie energetycznego pancerza
ochronnego o indywidualnym splocie, czego nie potrafi pokonać, przemierzyć nawet
skoncentrowana myśl ludzka. Wystarczy utrzymywać aktywność Światła w kościach,
by być nie tylko odpornym na ataki świata energetycznego, ale by stać się także
czynnym kanałem dla zstępujących sił duchowych. To w nich ukryta jest moc Imienia
Wszystkości, podczas gdy Serce wyraża jedynie moc indywidualnego Imienia
(dlatego Jezus powiedział: Chrystus, nadał indywidualne imię). I choć sięga ona
granic Rzeczywistości, nie potrafi dorównać sile Wszystkości, która za sprawą Sił
Wyższych, za ich przyzwoleniem, potrafi globalne zmiany w energetycznej i fizycznej
Rzeczywistości. Gdy trzy ośrodki: mózg, serce i kości stają się instrumentami, na
których Duch wygrywa energetyczną pieśń, wówczas wspólny ton człowieczej
zborności potrafi uruchomić w przestrzeni całości wibracje wchodzące w bezpośredni
kontakt z Boską obecnością. Gdy to zachodzi, moc człowieka zostaje wzbogacona o
13-ty promień, jego Wola staje się Wolą Ojca, a Moc uzyskuje wsparcie od
PozaRzeczywistości (bo tam odtwarza swój początkowy cień – ruch).
Sprawdzaj wiec jak rezonują twoje powłoki z całością, na jakim poziomi edrga
twoje imię w tej Rzeczywistości, a pojmiesz, czy twoja obecność odciska się na
Niebie w PozaRzeczywistości, by pomóc w majestacie praw i spływając na powrót
zamkniętą otchłanią Nicości, przez jej punkt zerowy, odcisnąć w tym wymiarze
zmiany, które dla Boga i ciebie będą jednym i tym samym. Poziom wibracji Imienia
mówi też o magii zbliżenia między dwoma świadomymi siebie Istotami ( sprawdzaj
procentową wartość wspólnego Imienia).
(My tego nie robiliśmy, sprawdzaliśmy powinowactwo energetyczne, a Imię
jest na poziomie duchowym. Są osoby, które nie mają powinowactwa
energetycznego, ale po Duchu były połączone, nie musiały być ze sobą fizycznie).
To samo dotyczy działań w czymkolwiek i wobec kogokolwiek. Rezonowanie w
100% oznacza totalne zwycięstwo. To tu stan bezwarunkowości umożliwia pełne
działanie wobec i dla osób, z którymi wibracja imienia nie jest pełna. Przejście przez
poziom Wszystkości gwarantuje już trwałe zmiany. Istota doskonała ze wszystkim
znajduje się w stanie całkowitej harmonii, co sprawia, że jej zamysły kierunkowane
myśleniem, stają się nową Rzeczywistością obejmująca wspólną w Duchu przestrzeń.
Łatwo wejść w ten stan poprzez wyobrażanie sobie iż wszystko jest zwyczajną
cząstką ciebie, wartością duchową wszystko przenikającą, a w PWW każdy ma prawo
wprowadzać w sobie jakiekolwiek zmiany. (My przy zmianach szliśmy „tam”, a
mieliśmy to robić w sobie, a ciało egzystencjalne nasze jest rozległe, a wprowadzać
zmiany w sobie masz prawo, tu nie ma żadnych wątpliwości, działanie byłoby
silniejsze).
Stań się Duchem Całości, bądź Bogiem a uzdrowisz, a zmienisz każdą cząstkę
siebie, choćby uparcie wierzyła, że jest odciętą od Ciebie indywidualnością. I to
wszystko odnośnie działań tego co już działać potrafi (co działać nie musi).”
- koniec przekazu Podali SKALĘ ROZPADU OSOBOWOŚCI, skalę zborności osobowości i Moc
przemiany rzeczywistego. Najbardziej interesująca jest skala rozpadu osobowości, bo
wiele osób przychodzi ratuje siebie, zamiast do psychiatry przyjdzie do was na
konsultacje (skala rozpadu jest 100-tu procentowa).
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(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

0 – 1% - nie ma nic
1 – 30% Miałkość – czyli zwichrowane postrzeganie Rzeczywistości
30 – 60% Iluzja – a jednak uparta wiara, że się jest cudem i wszystko
potrafi, wtedy nie ma się w sobie nic do przerobienia,
60 – 85% Degeneracja – powolny upadek
85 – 88% Zepsucie – ale owo widzi się w innych
88 – 93% Wytrzeszcz – zło jest w innych – a zło trzeba tępić
93 – 99% MROK
100% - ŚMIERĆ – śmierć Istoty Ludzkiej, już nie ma osobowości, to program

Ad (3) coś jest w nim takiego, co nie pozwala mu krzywdzić innych, niemniej taka
osobowość promieniuje na innych, udziela się energetycznie.
Osobowość jest tym wszystkim czym jesteśmy.
SKALA ZBORNOŚCI OSOBOWOŚCI
- warto tutaj wiedzieć, bo jak ta osobowość jest w tobie konkretna, to umysł,
czy świadomość (nie ma tu znaczenia) i równowaga, wszystko sprawia, że potrafisz
się wolą posłużyć. Jak tego nie ma – to jaka będzie Wola.
0 – 30% - Trwała zborność osobowości
30 – 55% - Niezwykła
55 – 66% - Wstrząsająca – pierwszy aspekt Boga, czyli odkrywasz w sobie
cokolwiek Boskiego, aspekt, w zależności od tego jaki jesteś odczucie
pasma, czegoś co się przejawia, jakaś forma obecności
66 – 99% - Pierwsza cząstka Boga, ktoś kto ma taką osobowość jest troskliwy,
opiekuńczy, odpowiedzialny
99 – 100% - Patriarchalna – Bóg otwiera oczy (narodziny)
Szczęście jest stanem duchowym i musimy nad tym pracować.
Radość to świat energetyczny, dzięki temu (wchodzeniu w radość) cały czas
mamy uruchomione albo łącze sensoryczne, albo już nawet i Jaźń.
Miłość to stan duchowy, totalna cisza, nic nie ma. Jest to pasmo, które
wszędzie dociera, wszystko w niej jest. nie ma nic wspólnego z Namiętnością i
Kochaniem, ale jak w ten sposób dochodzimy do Miłości, to możemy to czuć,
czyli droga jest wskazana, ale nie musi jej być. Radość, uniesienie, potem jest
Szczęście.
„W Szczęściu są trzy Prawa – wtedy się mogą obudzić:
- Prawo do Śmierci,
- Prawo do Życia i
- Prawo do Zmian”
W Życiu (Skala dawania Życia) musimy mieć 100% - dopiero jest Prawo do
Zmian, zaczyna się, Jak będzie Prawo do Zmian 100-tu procentowe, to są czynione
cuda, tak jak robił to Jezus, Budda.
Prawo do Śmierci, czyli likwidowania czegoś, co ma jakąś postać, nadajesz
życie i zmieniasz to.
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Prawo do Zmian jest najważniejsze, jak już jest życie, to wymusza w nim to,
co chcemy, zmiana starego na nowe. To taka radość, że wchodzisz w Szczęście (jak
wejdziesz w szczęście to możesz robić te cuda), co wyraziło się radością i trwałością
nowego jak i szczęśliwością starego, które przeniknęło wszystko tworząc Nowe
wartości, co oznacza, że Nowe w Starym powstało, a nie na jego gruzach.
Trzy koła nic nie znaczą, gdy ręka Schodzącego modyfikuje przestrzeń.
Uwierz, że sam to sobie, w sobie zlecasz, a zmiany zbawią wszystkie cząstki w Tobie
zawarte.
Sprawdź:
W ilu wymiarach i przestrzeni jesteś zawarty, a poznasz zakres swojego
działania.
Jezus był w 3 wymiarach, Zeus w 4-ech, Jezus miał zakres 700 km, a do
Zeusa należała cała Planeta”
Szczęście, Akceptacja, Doskonałość, doprowadzają do tego, że wiesz iż
jesteś wolny. My dążymy do wolności. Gdy w PozaRzeczywistości jesteś wolnością, to
ona się tutaj staje. Musimy wiedzieć czym są stany duchowe - i jak się je utrzymuje
to jest ekstra. W zobaczeniu skrzydeł u innych, było 40% stanu duchowego (to
sztuczka, ale cel został osiągniety).
Doskonałość – Przekaz Rusinowice 29/30 września 2012
W trybie Boga trzeba – każdy na swój sposób – odczuć, że może, bo jest
doskonałe wyłapać to, bo jest w nas, w Synu Bożym cząstka doskonałości. Problem
w tym, że my tu w tych stanach odnajdujemy się, czujemy, a jak ze stanu się
wychodzi, to znowu się włącza zwierzęcy umysł. Tak nie może być.
ORIN to jest miasto przeznaczone dla nas, to obejmuje od Macierzy po
początek Jaźni, część Jaźni - czyli tutaj budują te trwałe struktury, Miasto do naszej
przemiany, tylko i wyłącznie po to żebyśmy już później, dalej obudzeni, odnalezieni w
sobie potrafili funkcjonować.
Przekaz Zbyszka:
„Dziś pierwszy raz wyszedłem poza mury swego mieszkania w Raju (czyli poczekalni
świata astralnego) sądziłem, że moje skromne, zawierające jedynie łóżko i stól
mieszkanko jest małe i ciasne, przynależne człowiekowi, który nie bardzo umie się
odnaleźć w duchowo-energetycznych przestrzeniach. Dziś poznałam swojego
skąpanego w bieli mieszkanka i nieźle odczułam totalną, kosmiczną technologię w
nim ukrytą. To, co dotychczas wydawało się być martwymi blado-ciemnymi ścianami
okazało się być portalami podłączonymi pod wiele przestrzeni. Samo życzenie, byle
wiedzieć o co chodzi i jaki podać adres szkliło ścianę i stawała się ona automatycznie
przejściem do innej Rzeczywistości lub tę rozbudzającą. Wyglądało to tak, że po
zniknięciu tapety martwej ściany, a ona również znikała, odsłaniając wiele
pomieszczeń za nią się znajdujących. To tak, jakby ktoś odsunął zasłonkę ukrywającą
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pozostałe części lokum. Tyle tylko, że owa część znajduje się dokładnie w innym
wymiarze ściany, bo za nią, za jej niewielką grubością, naprawdę mieszka inny
człowiek, o którym na dodatek nic nie wiem. A, że ściana żadnych odgłosów nie
przepuszcza, nie sposób ani się domyśleć, kto z lokatorów jest u siebie. Tu nie ma
znaczenia, a lokum ma bardziej charakter wrót do ukrytych w ścianach przestrzeni
niż spełnia funkcję typową dla ludzkich, znanych nam lokali. Przy okazji
dźwiękoszczelne mury i okna czynią z niego doskonałe miejsce do wypoczynku,
prawdziwą oazę ciszy i spokoju w której można wyświetlać własne myśli i ścieżki losu
tworzone przez dokonane wybory. Gdy jedna ze ścian znikła odsłaniając przejście do
kolejnych, skrytych dotąd pomieszczeń, ujrzałem wielkie jasne pomieszczenie,
ascetycznie urządzone i bardzo nowoczesne, które przenikał hałas płynący przez
okna i ujrzałem przez nie, że nie znajdują się już w marnym blokowisku, ale w
pięknym nowoczesnym kompleksie hotelowym w nadmorskiej miejscowości.
Paradoksem był widok, gdzie w dole znajdowały się korty tenisowe, kawiarenki, mały
park, wewnętrzne malutkie jeziorko z plażą i inne rekreacyjne miejsca, tyle że jakby
wyrwane z większej całości (fragment boiska, fragment czegoś i tak koło siebie droga
się zaczyna i nie ma dalej jak znajdziesz się na korcie, to tylko on jest), ale gdy się
znalazło w jakimś określonym miejscu, oczom ukazywał się znacznie bardziej
rozbudowany widok (całe miasto było na pustyni, a jeziorko było jak morze),
fragment plaży, gdy się na nim znalazłem rozrósł się niemal do nieskończoności,
gdzie ciągnące się kilometrami plaże obmywało prawdziwe morze, gdy stanąłem a z
kolei na korcie tenisowym znalazłem się automatycznie w gigantycznym kompleksie
sportowym, którego nie sposób obejść w ciągu jednego dnia, a może i tygodnia, jeśli
brać pod uwagę areny, po których podróżuje się jak na Safari. Poczułem się wolny i
szczęśliwy, w pełni smakowałem radość z bycia w tym miejscu i poziadania tu
mieszkania. A stało się to wszystko w tej chwili, gdy uzdrawiałem 3 osoby. Jednocząc
Nicość z Duchem Świętym, co mogło w doświadczeniu ująć jedynie pasma Boskie.
Wtedy pierwszy raz w życiu, doświadczyłem błogostanu bycia wszystkim dla innych,
a jednocześnie samowystarczalności. Odnajdując w sobie duchowe korzenie,
odnalazłem i część domu swego, odnalazłem tajemne połaczenie z tymi, którzy są mi
bliscy w całości, Istoty, a pragnienie bycia z podobnymi sobie gwałtownie wzrosło
właś nie po ostatniej konsultacji telefonicznej. Mężczyzna dzwonił w sprawie córki,
która tonąc w nałogu narkotycznym, dawnoi uciekła z domu, oraz syna u którego
zanik mięśni już utrudniał poruszanie się, a widmo zdrowotnej tragedii odciskało
swoje piętno w płaszczu psychicznym. Mężczyzna też mówił o własnych
dolegliwościach jak i chciał działań odnośnie brata i kogoś jeszcze, co od razu
odrzuciłem mówiąc, że perpetum mobile nie jestem. Działania poszły zgodnie z
życzeniem, córka miała odzyskać władzę nad życiem i wrócić do domu, dzwoniący
podnieść się w sobie, wyzdrowieć w połowie i zapanować nad życiem, a jego Syn
uwierzyć w sens życia i nieco wyzdrowieć. Jednak fluidy płynące od dzwoniącego,
jego zamknięty port komunikacyjny i zdziwienie, że od razu syna nie uzdrowię, tylko
będę to kontynuował za 2 miesiące, choć medycyna dawno zrezygnowała z prób
udowadniania, że jest w stanie walczyć z zanikiem mięśni, takie niezadowolenie w
nim wywołało, że wzbudziło to we mnie odrzucenie tych, którzy w swoim zagubieniu
i ignorancji potrafią nawet znienawidzić tych co wiele im dają, o ile tylko nie dostaną
wszystkiego. Odniosłem wrażenie, że nawet gdybym już na poczekaniu uzdrowił
syna, to dzwoniący byłby niezadowolony dlatego, że w nagrodę za swoje 100 zł w
prezencie nie otrzyma tony złota. Tak dokładnie czułem jego stan i stosunek do
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mnie, że odrzuciłem potrzebę bycia z ludźmi – nie mówię o potrzebie bycia dla ludzi –
iż natychmiast zrodziła się we mnie i porwała nad naturalną potrzebę bycia z tymi,
którzy akceptują innych i innych wybory, (przez zniechęcenie bycia z innymi zostałem
uwalony, zerwałem więzi i mogłem poczuć resztę. Jak w modlitwę wchodzimy, dużo
rzeczy jest podpowiedzianych, tylko ludzie nie potrafią jeszcze tego wyłowić), a tacy
są po drugiej stronie tego świata. I w ten to sposób, by czyste pełne marzenie się
wyraziło znalazłem się w Raju, w jednej z odsłon mego astralnego domu (czyli z
pozycji astralnego przeszło się punkt wyżej). Stojąc obok kortu spoglądałem jak
urzeczony na grających. Z jednej strony podziwiałem ich autentyczną radość z gry, z
drugiej cieszyłem się z faktu doświadczenia własnego stanu. Czułem jedność ze
wszystkim na co spoglądałem, z ludźmi, z murawą, z niebem i kolorowym tłem
elementów z których składał się rozbudowany kompleks sportowy. Zachwyt nad
pięknem całości był tak niesamowitym stanem, że znów poczułem się jak Stwórca,
który powrócił do siebie po latach wygnania i teraz podziwia to co zostawił
odkrywając zarazem cudowność elementów własnego dzieła. Byłem w doskonałym
świecie i odczuwałem fluidy doskonałości zawarte weń. Ale widać, przesadziłem z
samozachwytem, bo jeden z grających podszedł do mnie i podał mi mała karteczkę
na której było kilka słów odnoszących się wielu rzeczy. Pojąłem, że osoba przede
mną zna mnie doskonale, ale nie Pana Zbysia tylko Jana – Istotę duchową, która
wiele wniosła do tej znajomości i do tego świata. Przez chwilę poczułem swoją
wyjątkowość nie z poziomu duchowego braterstwa, ale jakiejś ludzkiej ważności.
Osoba przede mną w mig to odczytała i natychmiast weszła w lekcje nauczania mnie
poprawności duchowej. Stała przede mną śmiejąc się na całego jakby miała niezły
ubaw z tego, że mi cos uświadamia, a zarazem grała na korcie ze swoim partnerem
w doskonałej iluzji toczącej się gry. Czyli grała tam, a jednocześnie podeszła
przywitać mnie (ale zobaczyła kogoś zagubionego z Ziemi i zaraz udzieliła lekcji).
Było to tak realne, że nie wiedziałem co jest bardzie rzeczywiste: moja wina i
śmiejąca się znajoma twarz, czy ja siedzący na ławce i obserwujący zawodników.
Najpierw ujrzałem tę parę, jako dwóch graczy niezręcznie posługujących się
rakietkami, aż na usta cisnęły mi się rady, jak grać powinni. Wtedy miast nich, w
każdym z nich ujrzałem siebie. Będąc dwoma postaciami, grałem sam ze sobą i
muszę przyznać, że szło mi to nieco lepiej niż oryginałom. Wtedy poczułem miast
nich – że w każdym z nich ujrzałem siebie. Będąc dwoma postaciami, grałem sam ze
sobą i muszę przyznać, że szło mi to nieco lepiej niż oryginałom. Wtedy poczułem, że
jest coś nie tak, że przestałem akceptować ich poziom gry, a tym samym i ich. Coś
było nie tak, coś wbrew moim wewnętrznym przekonaniom, które latami kułem i
ugruntowywałem w modlitwie, ze wstydem przestałem widzieć w nich siebie,
wycofałem swoje lustra i niemal ze wstydem pozwoliłem sobie na powrót
oryginalnego tła. Znajomo – nieznajomy z uznaniem skinął głową i wrócił na kort, po
czym napiął mięśnie ud jak kulturysta, ukazując wspaniałą muskulaturę i rzucił w
moją stronę: „witaj Janie”. Zażenowany uznałem wyższość jego mięśni nad swoimi i
było to przyjemne doznanie. Coś we mnie zafalowało i obudziło się pragnienie
widzenia tego, co jest rzeczywiście piękniejsze i doskonalsze ode mnie i wtedy
usłyszałem gwar, a kompleks wypełnił się tysiącami ludzi. Nagle zdałem sobie sprawę
z tego, że do tej pory widziałem zaledwie kilka osób. Tak naprawdę odczuwałem
tylko obecność wielu, ale ich nie dostrzegałem. Gdy zaakceptowałem istnienie
doskonalszego, ono się objawiło, a ja poczułem się spełniony, odnalazłem ludzi,
których próżno szukałem całe życie, pojmując jednocześnie, że ja, to mało doskonała
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Istota, nie musze się niczego wstydzić, bo i we mnie jest zawsze coś wspaniałego,
coś co zachwyci innych, jak choćby przywiezione z Ziemi okulary – te same, które
widziałem na nosie Kowalskiego”
- koniec przekazu –
- w modlitwie ludzie przychodzą i skarżą się, że nie widzą scen  a czy chcesz tego ?
Musi być pragnienie kochania drugiego człowieka - jak go nie ma, modlitwa nie
przejdzie. Najpierw trzeba popracować nad chęcią, czyli chcieć, aby taki stan w nas
był. „Dopiero jak dopuściłem, że wszystko jest piękne, doskonałe – poszło działanie”.
To było takie przypomnienie do tego – jak potrafimy błądzić.
MODLITWA 1 – skrót
„Oddaj Bogu boskie, a człowiekowi (pokazują człowieka fizycznego) ludzkie.
Nie mówią o Duchu Ludzkim. Budzą w was czystą, pięknie funkcjonującą w Duchu
Jaźń. Wymazują z nas to, co my o sobie wiemy. Co wy chcecie, by po was pozostało,
co jest w was takiego cennego, że chcecie, by po was ciągle trwało? Pytają. Chcecie
by iluzja została. Tak, jakbyśmy dotychczas nie żyli swoim życiem i to wszystko co
wiemy musimy porzucić, żeby zacząć żyć prawdziwym życiem. Jak człowiek wejdzie
w stan, odczuje to swoje prawdziwe życie, to wiadomo, że będzie to doskonałe życie,
będzie czuł się szczęśliwy, a że nie jest jeszcze doświadczone pojawia się lęk, boimy
się stracić to co mamy , niepewność (bo nie znam). Widzicie… nie znacie nawet tego,
kim jesteście. Gdybyście odczuli swoje światło, jak ono jest gęste, żywe, ani chwili
nie wahalibyście się zobaczyć, jak wygląda ta wasza druga strona – to przejście w
bycie światłem, człowiekiem uduchowionym, obudzonym w Prawie, jak życie się
wtedy będzie kształtować, jacy ludzie będą … borykacie się z problemami, nie
chcecie zrezygnować z tych ludzi na korzyść tych, którzy przyjdą, tych pięknych,
odważnych jak Wy, to nie znacie siebie, nie znacie swojej poprawnej strony, tej
mocy. To czemu nie chcecie poznać? Tak bardzo podoba się wam to co było? Dopóki
tak będzie nie ruszycie ze zmianą”.
Elementem wypełniającym wszystko jest Życie. Po drugiej stronie tym bardziej
jest Życie.
Światło to ty, Światło to Życie, Życie to Ty. Życie jest wszędzie. To Światło,
które nas przenika, to manifestacja Życia. Ciało odczuwa Życie, jak coś go boli to ta
choroba przypomina o stanie fizycznym, jak nie najedliśmy się czujemy głód itd., tak
reaguje ciało fizyczne. Na poziomie Duszy niepewność, nie odnalezienie się w
modlitwie, śmiech, gwar, związki energetyczne, a na poziomie Ducha – pustka.
Ubogie, choć ukorzeniające doświadczenia (na poziomie Ducha) z miastem ORIN i
inne, czujemy, że to tam jest ale odległe. Dlatego nie ufamy temu światu i swoim
cząstkom tam zawartym, dlatego nam pomogą tam się odnaleźć.
Przychodzi Jezus, jest taki ludzki, jest obecny, jest łączem między nami a
światem Duchowym (w tej postaci).
„Nie zamartwiaj się tym co jest po drugiej stronie, martw się tym, że nic nie
widzisz” (w sensie staraj się zobaczyć). Chwytają nas za kaftaniki (jako Dzieciątka) i
przeciągają na druga stronę. Tu jesteśmy dziećmi (nie można inaczej tu zaistnieć).
Uruchamiamy jakąś Moc. Stoimy przy fontannie, myjemy tu ręce, ale woda rozlewa
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się po całym ciele. Woda w fontannie została przepromieniowana, można się jej
napić i przyjrzeć i zobaczyć kogo się w niej widzi. Każdy to ma zrobić po swojemu, to
chwila sekretna. Można do tej wody wejść z nogami, ale wtedy natychmiast zostanie
się przeniesionym w inne miejsce. Każdy niech uważnie patrzy, bo można odkryć coś,
cośmy zapomnieli, powiedzieli: patrzcie w wodę, zobaczcie swoje oblicze, tego kogoś,
kim się było wtedy i szersze tło tego widzenia wyskoczy naprowadzając na „coś”.
Mówią o naszej wielowątkowości, której dotychczas nie odkryliśmy. Niektórzy z
nas, jak w przypadku zawodu, sądzą, że muszą dokonać wyboru, albo np. muzyk,
albo sprzedawca, a można robić jedno i drugie. Niektórzy mówią, chcę być
jednocześnie wojownikiem – a z drugiej strony być uduchowionym i nie wiem co
wybrać. Oni podpowiadają: i jedno, będziesz wiedział kiedy zastosować, i drugie
będziesz wiedział kiedy zastosować. Przykładem walki jest zmiana, a jedną z tych
form może być walka (Jezus też to robił), jest PBZ który ma aż 3 zbroje: złotą,
czarną i białą, czyli ten który niesie słowo, który sieje przemiany i ten który tworzy
nowe  czyli wszystko w jednym - i tłumaczy, i jest Ojcem, i jest kimś, Kto niczym
Bóg w ciemności walczy i zmienia na siłę.
My mamy w sobie wielowątkowość, mamy dwa różne interesy, jesteśmy tacy i
tacy, to wszystko w nas jest, mówią: całości trzeba doświadczać. To nie są wybory,
to jest wielowątkowość, taka jest nasza Istota. Czasem mamy potrzebę, by zaistniały
w nas inne skłonności, byle te skłonności zaistniały wtedy, kiedy jest to właściwy
czas i miejsce, o co chodzi - ale niech się wyrażą.
Czasem musisz zjeść torta, albo coś innego, aż cię zemdli, ciało to przyjmie,
ale później przez tydzień jesz „zielonkę”, jesteś wegetarianinem – i jedno i drugie jest
dobre, byle robić to umiejętnie, odczuć kiedy można. Najgorsze, kiedy tłumisz jeden
wątek w sobie, kiedy w myśl chorych programów, starasz się go wykasować, uznając
za coś wadliwego. Z człowiekiem czasami tak jest. doświadczać mamy różnych
swoich stanów. Odkrywamy cząstki siebie i pozwólmy im istnieć, to są wątki (byle to
był czas i miejsce). Pokazują, że jak nie odkryje się wątków, to właśnie podszepty
złego i dobrego, Aniołek i Szatan, naprowadzają do niezrozumienia i wtedy, żeby się
chaos nie pogłębiał, głos Anioła się wyłącza, uznaje, że to jest lepsze i wtedy jeden
wątek leci, ale za to nie ma szaleństwa energetyczno-duchowego i Szatan tylko
podpowiada, czyli dokonujemy pewnych wyborów? Nie – pamiętaj, że czasem musisz
się ubrudzić, coś zepsuć itd. uświadom to sobie, że wielowątkowość nie jest czymś
złym. Doświadczaj jej, tylko w odpowiednim czasie i miejscu, gdy czujesz, że jest to
Tobie potrzebne, pozwól sobie na bycie wszystkim we własnym doświadczeniu a
skończy się w Tobie napięcie, nie będziesz się bał przechodzenia na stronę duchową,
w której jesteś. Przejście na stronę duchową oznacza, że Ty czysty w Duchu,
wzrastający w Duchu, w Duchu obudzony jesteś jednocześnie człowiekiem, który ma
ciało i ten człowiek i to ciało rządzą się swoimi prawami, ale niech to będzie nie
niszczące innych, odczuj ruch energii, ale nie posyłaj na zewnątrz. Zostaw to
doświadczenie dla siebie. Jak człowiek zaklnie, to kierunkuje, bo związane jest to z
sytuacją, którą tworzą ludzie, uderza w ludzi, rozeźlenie uderza w ludzi. Oni mówią,
pamiętaj, wszystko próbuj, ale zostawiaj to dla siebie, nie dziel się trucizną z innymi.
Doświadczaj całości (rozeźlij się energetycznie jak chcesz, otwórz się duchowo jak
chcesz) stanów jeżeli tego chcesz. Gdy jesteś tu w Duchu, niczego tam z dołu nie
tracisz, więc nie lękaj się, że przejście tu oznacza rezygnację z tego co lubisz, ale
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będąc w Duchu po tej stronie, będziesz mógł to kontrolować, ty będziesz kontrolował
stany fizyczne i energetyczne.
Gdy nie jesteś obudzony w Duchu, to ciało fizyczne i energetyczne tobą rządzi,
można sprawdzić na skalach poziom tego. Będąc w Duchu obudzonym, ty rządzisz
energetyką, a więc i celami życiowymi i ciałem fizycznym i jego stanami. Obudzony w
Duchu panuje nad całością Istoty Ludzkiej, jest zdrowy, szczęśliwy, i osiąga cele
życiowe. Pijąc wodę otrzymałeś to co chciałeś, stan równowagi w twojej
wielowątkowej istocie. Nie co Cię tworzyło nie będzie zapomniane, ale Ty na
spokojnie będziesz wybierał tę cząstkę siebie o której chcesz sobie przypomnieć.
Jak wszystkie wątki zaczną w Tobie działać, poczujesz się pełny, czuje się że
się żyje, życie jest i zaczniesz nim władać. Wielowątkowość u nas, wątki czyli
manifestujące się stany i dzięki temu stajemy się pełni i mocni, bo nie brakuje
żadnego elementu.
Mamy sobie pozwolić by ta wielowątkowość zyskała w nas prawo do
faktycznego manifestowania się, że wtedy kiedy będziemy czuć potrzebę zrobienia
czegoś, wyrażenia się w czymś, doświadczenia, obojętne co i jak, to mamy sobie
przyrzec, że to będziemy starać się zrobić. Dzięki temu coś się w nas zacznie budzić,
coś czego dotychczas jakby nie dotykaliśmy, to nie jest Światło, to Energia
bladoniebieska. Dzięki temu coś może zacząć działać, to jakby niedostrzeżona część
nas, która poza nami istniała, choć jest z nami związana. Pozwólmy sobie na to, by
zrobić to co czujemy, że zrobić powinniśmy, a samo przyzwolenie uczciwe i
prawdziwe, zacznie uruchamiać ten stan”
- koniec modlitwy Jak sobie pozwalamy, by w nas pojawiła się wielowątkowość – byle to było
nasze, a nie wdrukowane – tu mówimy o Jeziorze Radości, kiedy tam się realizujemy,
jesteśmy w pełni poprawni, drastycznie spada ilość myśli na godzinę (do 500 - 700).
Jak wielowątkowość w nas fajnie funkcjonuje, bo pozwalamy sobie na to, by
nasze pragnienia były realizowane, kończy się napięcie. Trzeba sprawdzić, gzdie jest
największe napięcie: w ciele fizycznym, energetycznym czy duchowym i pozwolić
sobie na to, by się to manifestowało. W Czarnej Wieży uczą nas tego, że nie ma w
nas nic złego, chyba, że jest wdrukowane, abyśmy realizowali różne rzeczy i dopiero
po niej jest Jezioro Radości. Jak my nie pozwalamy sobie na namiętność, powstaje
tak silne napięcie w ciele fizycznym, potem też w energetycznym (łączymy to z
kochaniem), że blokada doprowadza do chorób, dewiacji itp. Pozwalasz sobie na
wielowątkowość  znika napięcie.
Sprawdzić sobie:
w jakim ciele mamy napięcie i o ile to ograniczy wielowątkowość
automatycznie rośnie wibracja (skala z potrzebami). Pewne rzeczy tłumimy, bo
moralność pokazuje to w takim świetle, aby był konflikt wewnętrzny i napięcie
trzyma. Np. dysharmonia może się we wszystkim przejawić, niezborność
energetyczna powoduje, że nie ma powinowactwa energetycznego z ludźmi takiego
jakie ma być.
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Modlitwa 2 /skrót/
Włączają się wszystkie nasze cząstki, powrót do Domu. Wszystko to, co mamy
poznać jest dostępne tam gdzie jesteśmy. Mnóstwo rzeczy jest już w nas zawarte, to
zapisane w nas stany. Wielowątkowość też jest już często zapisana w nas, my tylko
zamykamy oczy na to co uważamy, że jest w nas niepoprawne, wadliwe, nie
przyzwoite, wadliwe duchowo.
W nas wszystko jest zawarte. Ten kto w nas siedzi w środku – czyli My, gra w
życie, to jest gra. Jak uczynimy z tego zabawę, wszystko będzie lekkie, powabne,
wielowątkowość będzie ekspresyjna.
Przeżywaj różne rzeczy prawdziwie, ale przestań być zachłanny (namiętność,
relacje, cele życiowe). Doświadczyliśmy i to już jest. My, duchowa istota nie ma
potrzeb, nas unosi tylko życie, doświadczamy go.
„… zstąpcie do własnej Duszy, zstąpcie do własnego ciała i przeżyjcie jeszcze
raz to co chcielibyście przeżyć na poziomie Duszy, to na czym Wam zależy, przeżyjcie
to, ale pamiętajcie: wy zeszliście z Góry, tylko schodząc nagle, bo tak jest straciliście
pamięć PozaRzeczywistości, wchodząc do tej Rzeczywistości przyjmujecie
automatycznie wiedzę, którą przygotowała dla Was Dusza i ciało fizyczne. To są
doświadczenia Duszy, bo wasze Duchowe z Poza Rzeczywistości są zawieszone, w tej
chwili niedostępne … nasyćcie się tym co chcecie po to jest Jezioro Radości, ale
pierwszy raz będziecie tego Wy doświadczać, WY – Duch Ludzki, przyobleczony w
ciało energetyczne, bo tylko wtedy emocje i uczucia działają i Wy przyobleczeni w
ciało fizyczne, bo tylko wtedy można odczuć głód, ciepło i słyszeć głos. Wy, w tych
swoich powłokach idźcie i doświadczcie tej radości…”
Wchodzimy w Jezioro Radości, doświadczamy cudu życia, to nasza powinność.
„…wzrastajcie w radości, bo to jest jedyna droga do Boga”
Pozwolić sobie na radość np. z jedzenia, ale nie objadać się, więcej poćwiczyć
(zniknie napięcie przy odchudzaniu się) to pozwoli nam na maxa działać, a nie być
dla Ducha ograniczeniem. Duch może pozwolić sobie wtedy na czyste działanie. Ale
w tym wyrażają się intencje. Jak są czyste i chcemy, to wykorzystamy to do tego, by
innym pomóc. Kiedy zstąpił Duch, to on zawsze chce drugiemu pomóc, to daje
radość.
Podpowiedzieli nam jak usunąć napięcia, które się gromadzą w ciele, w Duszy,
czy w Duchu, które mogą doprowadzać do tego, że nie jesteśmy w stanie zrobić
wszystkiego, co już zrobić możemy. O to teraz chodziło. Zrozumieliśmy,
uruchamiamy.
- koniec modlitwy –
Ciało musi być spełnione, inaczej przypomina o tym, żeby to nadrobić i blokuje
działanie, Dusza też przypomina, że pewne rzeczy nie są zrobione i blokuje, Duch
też. Znamy odwrotną drogę, kiedy to Duch doprowadza np. do chorób, byśmy się
czegoś nauczyli, coś przezwyciężyli, przestali niszczyć innych, a okazuje się, że ciało i
Dusza też potrafi to zrobić.
Każdy dostał swoją wizję na to, co sobie sam otamował. Można wykorzystać
to, co nas ograniczało do tego, by działało.
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Sprawdzać:
- w ilu % kanały w nas funkcjonowały, a w ilu teraz (po odblokowaniu)
Działania – sprawdzanie skuteczności:
- przyrzeczenie sobie, że wielowątkowość będzie realizowana
- przepustowość obecna  i na ile można ją podnieść
- jak budzisz swoją doskonałość, to cząstki Syna Bożego się uruchamiają i tylko
mówisz o co chodzi (w napięciu nie jesteśmy doskonali), rośnie wibracja
- 100% to jest to co trzeba zrobić, by widać było zmiany, które zachodzą, ile zrobiła z
tych 100% (w ilu % zadziałała na ciało fizyczne, energetyczne, duchowe)
- odczuć swoją doskonałość.
Jest coś takiego, jakby aktywność świata duchowego, to jest żywe i cały czas
gęstnieje i my cały czas w tym jesteśmy. Pokazują, że jakbyśmy byli między ludźmi,
domami itp. To teraz mamy wsparcie tego światła. Jakby to światło było żywe,
obecne, jakby się cieszyło, to żywe, gęste, wszystkoobecne. Przestrzeń jakby została
nam dana, coś się otworzyło w naszej przestrzeni i to już jest. skorzystajmy z całości.
Głos: „jak Syn Boży patrzy, tak musi być”
Ta energia, to co tutaj jest, jest zapowiedzią tego, że ten ktoś już jest, albo jest
obecny, albo patrzy, jest to zaostrzenie wszystkiego, to wykorzystajmy to do działań.
Przy okazji niech to „mleko” też działa, to pozostaje, jesteśmy w tym. W tym „mleku”
tylko patrzymy, co chcemy żeby było, żeby w tym się zamanifestowało. To jest jakby
aktywny Ocean Ducha Świętego i jakby się tu objawił.
To jest zamanifestowany Ocean Ducha Świętego, nagle te poziomy w
nas zapisują i to tu jest, to jest aktywne, to się czuje, jesteśmy aktywni, On działa (to
nas oblepia).
Sprawdzamy:
- skuteczność na poziomie fizycznym (po działaniu na osobę z rakiem)
Skuteczność na ogół byłą wyższa niż zmiany na poziomie fizycznym.
- sprawdzamy na poziomie zmian tych, które w całości będą wyrażone
Wzrósł poziom zmian tego co ma być (kilkukrotnie), skuteczność też.
Sprawdzamy: czemu się Ocean Ducha Św. Zamanifestował:
- w ilu % to jest związane nie z Duchem Całości, tylko z Synem Bożym
Z Synem Bożym: 100%
Wszystko się zbierze jakby razem tj. jakby wszystko wracało do źródła. Syn
Boży nie jest Światłem, Duch jest Światłem.
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Osoba „X” jeszcze nie zaczęła działać, ale myślą wprowadziła zmiany.
- uważać na myśli (pomyślisz i się realizuje), sama myśl  i już leci działanie.
Nagle to co się stało, ten ODŚw, cały czas niby tam byliśmy, wchodziliśmy, tylko nie
był fizycznie obecny, a teraz czujemy i czuje się w nim działanie, On to unosi i tam
jest, czuć to, współuczestniczy. Jest obecny nawet przy otwartych oczach, jakbyśmy
byli cały czas w modlitwie i dzięki temu działanie cały czas się utrzymuje, cały czas
„leci”. Dlatego jest ta skuteczność.
Działanie na łuszczycę: skuteczność była 50%, zmiany 0% a teraz:
Skuteczność 80%  zmiany 70%
Działanie na osobę nie radzącą sobie w życiu – działamy na całą Istotę (a nie
na Duszo-Ciało  np. osoby idące do Rydzyka to ludzie zwiedzeni)
- Coś robią w naszych ciałach fizycznych  czujemy to, pokazują, ciało fizyczne,
Dusza odłączona, Duch odłączony, samo ciało fizyczne prosi o wsparcie. Pozwalamy,
by to pozachodziło (nie ma prowadzenia). ODŚw przenika między cząsteczkami ciała
fizycznego, poddajemy się temu.
Na skali można odczytać ile jest potrzebne do lewitowania:
Jezus jak lewitował, czy chodził po wodzie, to jego cząsteczko drgały z
taką intensywnością, że szybciej się poruszały od innych, jakby składał
się z mniejszych cząsteczek niż przestrzeń, w której się poruszał (dla
oka). Na razie nasze cząsteczki są większe, a więc jakby toną w tej
przestrzeni. Wystarczy zobaczyć co ma większe cząsteczki: przestrzeń
czy my, jak nasze będą mniejsze, możemy chodzić po wodzie.
Jest to teraz takie bardzo jednorodne, tu jakby wszystkie elementy żyły.
Potem w tym stanie zadziałać. Pokazują tak, jak się budzisz już jako wyższa
jednostka w tym ciele fizycznym, czyli tak, jakbyś wszedł do robota i przejmował
kontrolę, ty nie działaj robotem – czyli ciałem fizycznym, duszą, czy Duchem, tylko
sobą działaj. Ty nie wiesz jak, to jest po prostu doskonałość, po prostu chciej, żeby
coś tam było. Czyli ty – operator z innej planety, ty – Duch, czy Syn Boży w tych
cząstkach, Ty wartość nadrzędna, najwyższa znajduje się tu i posługuje się swoim
umownym mechanizmem zmian, mocą Boską  ona wszystko wie, tylko mówisz:
zdrowe – i słowo ciałem się stało. Ty dzięki ciału, odnalazłeś się, zszedłeś i działasz.
Oni podpowiadali, że to co zachodzi to manifestacyjne przejawienie się tego w
całej naszej Istocie. Jest dzisiaj bardzo duży postęp, to są skoki (ostatnio). To jest
Macierz, tam i tak wszystko jest zawarte, ale nie potrafiło się przejawić. Jezus
przejawił się w 90%, Zeus w 100%.
Sprawdzić:
- swoje przejawienie się (każdy może), jakie było i jakie będzie po tym
co zaszło dzisiaj.
Skrypt warsztatów autorskich Z.J. POPKO 2012 © www.popko.pl

325

Mamy działać tym co w środku jest. Nie można działać Światłem.
W Świetle działasz, to nie działaj Światłem.
Wejdź i w swojej doskonałości popatrz jak to będziesz robić. Nie można naprowadzić
na doskonałość  szukać odczucia własnej doskonałości.
Każdy ma działać sobą, wszystko jest pouruchamiane. Patrzeć na wszystko od dobrej
strony, nie może być nic negatywnego.
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Poznań 13 października 2012 :
„Wyjście Zbyszka poza mury jego mieszkania w „Raju”…. Katowice 07.10.2012
Wejście w tamten Świat wielopłaszczyznowy zależy od tego, na jakim poziomie
osobowości się budzimy. Tam jest czystość. Czystość najwyraźniej widać w naszych
snach. Na poziomie materialnym są układy a w snach sami się wstydziliśmy własnej
postawy, tak jakby ktoś nas ze smyczy spuścił, nasza Dusza zabijała, robiła coś
złego, coś zupełnie przeciwnego niż tutaj, na dodatek chcieliśmy to robić. Tam w
tych snach na poziomie emocjonalnym ukazywała się prawda o nas, którą Duch
tłumił umysł - on tworzy taką nakładkę, iluzję wobec siebie. Najgorszą rzeczą jest
iluzja nałożona na swój własny wzór osobowy. Iluzja wobec siebie, którą
odczytujemy, to iluzja, która mówi o nas „tu i teraz”, ale iluzja wobec tego jacy
jesteśmy w środku, wobec tego co naprawdę nami rządzi i z jakiego poziomu jest tak
silna, że zidentyfikować ja można tylko w obszarach czystych, wolnych, gdzie nie
rządzi umysł. W śnie na poziomie astralnym, umysł nie rządzi, energie są wolne. Te
programy stąd - tam nie działają, nie wychodzą poza fizyczne ciało i tam nasza
prawda o nas od razu się wyraża. W przestrzeni duchowej to samo, tylko tam są
przyjaciele, którzy pokażą, jest nauka. Skażenie osobowości jest najgorszą rzeczą.
Sprawdzić:
- iluzję
- iluzję
- iluzję
- iluzję

wobec
wobec
wobec
wobec

własnej osobowości, żeby wiedzieć co jest do zrobienia
własnego rdzenia
własnego imienia
siebie tu i teraz

To nie jest tak, że jak wyjdzie dużo, to jest nie do pokonania. Jezus, Budda to zrobili,
tylko zabrali wszystkie słowa, które Oni wypowiadali.
My jesteśmy po to, by odkryć siebie naprawdę, by ściągnąć tę iluzję,
by to co jest, zaczęło się dziać. Iluzję narzucili Ciemni. Dobrze jest, jak iluzja
własnej osobowości nie przekracza 10% (u wielu jest na poziomie 80%, średnio
człowiek ma iluzję 110% tzn, że iluzja jest zamknięta). Ludzie nie wiedzą kim są, nie
odczuwają tego - to jak mają do tego dążyć. Czyli musimy odnaleźć cząstki własnej
doskonałości, swój rdzeń, swoje imię, obudzić, by to powoli ściągać. Nawyki swoje
robią, to jest w środku, jak się od tego uwolnić? Trzeba się w jakiś sposób
motywować. Na początku trzeba ustawić umysł, tak jak on nas podporządkowuje, tak
my, domyślając się o co chodzi zróbmy to samo z nim. Kiedy włącza się Świadomość,
może go ustawić jak chce. Sceny, które są w modlitwie, mówią jacy jesteśmy, a
ponieważ widzimy wewnętrznie, umysł musi zaakceptować to co widzi. Umysł to
program zapisany przez pakiet, który był uważany za poprawnie ułożony.
My możemy budzić się w prawdziwym świecie, gdzie jesteśmy inni. Umysł zaczyna to
akceptować - tylko umysł zmienia DNA. Dlatego jest Jaźń, w połączeniu ze
Świadomością wpływają na umysł, umysł to przepuszcza, bo kontroluje i dopiero
zaczyna się gruntowanie wszystkiego. Sama modlitwa nic nie daje, trzeba utrzymać
te zmiany i mózg wprowadza zmiany w DNA.
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Dlaczego dwoje ludzi musi ze sobą być, dlaczego wtedy ciało zapewnia
człowiekowi wyższe wibracje? (te podstawowe)  bo kochanie działa tak samo jak
radość, człowiek jest w wyższym energetycznym rejestrze i ma obudzoną
świadomość. Kościół wpływał na to, by tego nie akceptować i dwoje ludzi miast się
wspierać  atakują się.
Dusza ma parametry takie jak:
- pracowitość
- odwaga
- obowiązkowa samowystarczalność
- odpowiedzialność
- dążenie do miłości
.. tu nie ma programu: potrzeba zabijania, izolacji - to wszystko wdrukowano nam.
Człowiek może się rozwijać duchowo dopiero jak wszystkie swoje cząstki
zbierze razem i uzna, że to co mu wmawiano: potrzeba przeżywania namiętności,
przyjaźni na poziomie Duszy, czy miłości na poziomie Ducha i spełnienia w życiu w
poczuciu wolności  jest obowiązkowa i jemu przynależna.
Trzeba wszystko ściągać. Nie ściągniesz się  to Ciemność wykorzysta każdy
twój element, którego nie zabrałeś. Człowiek musi być pełny, inaczej ta
wielowątkowość - to takie ścieżki- to jest twoje rozbicie (nie rozproszenie). Jak się
człowiek złoży w całości, jak jest zborny, jak nie żyje iluzją, to przestaje się sobą, tą
chorą częścią siebie, czyli egzystencją przejmować, pozwala temu funkcjonować,
pozwoli sobie na zaufanie do własnego egzystencjalnego ciała. Jak sobie sam nie
ufa, to jak może to działanie zdać na ciało egzystencjalne  a ono jest mocniejsze,
bo siedzi w innych ludziach, sytuacjach, wie co się dzieje (w różnych miejscach), wie
co tam jest. Jak nie ufasz sobie  jak możesz ufać Bogu? To co tutaj jest, jacy
jesteśmy, jest tylko przemienianiem, a jak żyjemy w iluzji odnośnie tego kim
jesteśmy - co możemy – to jednocześnie żyjemy w iluzji tego co w Ładzie Bożym.
Doskonałość pozwala odnaleźć się w nim i łapać o co chodzi. Chodzi o to, by
całkowicie odnaleźć się na duchowym poziomie.
Jak jesteśmy czyści, bo nasze Imię jest czyste, to wtedy nie wchodzimy w
Energię Przeciwną i nie gramy wg tamtych kart.
Nie żyć iluzją swojej własnej osobowości, by nie decydowała o naszych
wyborach, dokładnie przyjrzeć się sobie, bo inaczej nasza zwichrowana natura będzie
podpowiadała – świat jest wstrętny, zły, ubija mnie (wszyscy są winni tylko nie ja).
Są 2 skale Osobowości. Osobowość to jest nasz wzór (na to co jest w środku)
tam jest ukryty człowiek, wzór zachowania. Po nim poznajemy kto to jest. innych
oszukujemy, tworzymy iluzję. Maskę nakładamy wobec innych, ale tak naprawdę
wobec siebie. Zabijamy Boga w sobie, zabijamy Ducha, Duszę w sobie, a jak jest źle
to i sami siebie.
Jest tzw Moc Przemiany Rzeczywistego, Skala Zborności Osobowości i Skala
Rozpadu Osobowości (Katowice 07.10.2012).
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Dopowiedzenie do w/w :
Jak tu przyszedłeś osobowość była trwała, była pełna, bo Dusza która tu przychodzi,
poprzez Ducha ma osobowość ustawioną. Schodzi, otwiera oczy i słyszy: „ochrzcimy
cię, to do piekła pójdziesz”, potem kościół itd. Osobowość jest 100% tylko kody i to
wszystko sprawia, że bardzo szybko nasiąka nie tymi zachowaniami, zmienia
osobowość.
Podpowiedź dla tego, co otwiera oczy (Katowice 07.10.2012)
- i nie będziesz mówił fałszywego…..
Przekaz Jezusa: „I nie będziesz stał ponad Prawem…” (Rusinowice
29/30.09.2012)
Dary to wolność, miłość i szczęście, wypracowujemy je rękami, myślami,
marzeniami i stanami duchowymi.
Doskonałość odpowiada naszemu zjednoczeniu w Trzonie Duchowym. Jest
otwarcie trzonu Duchowego duże, ale funkcjonujemy na małym poziomie. Działamy z
wysokiego poziomu, a jego skuteczność jest mniejsza. Są tu dwie rzeczy, mówimy o
skuteczności i o zmianach, tzn odczytywaliśmy dużą skuteczność, a efekty nie
pasowały do tego uzdrawiania, zmiany były mniejsze niż skuteczność, naszego
uzdrawiania. Istnieją różne inne okoliczności, które sprawiają, że nasza skuteczność
nie wprowadza tych zmian jakie by wprowadziła, gdyby nic na nasze działanie nie
wpływało:
np. skuteczność 70- 90% średnio daje 20% zmiany, czyli to co widać fizycznym
okiem. Dzisiaj będziemy walczyć o to, by to zmienić.
Odczucie naszej doskonałości – czyli doskonałości całości, sprawia, że to
co jest doskonałe nie może być niedoskonałe. Doskonałość zawarta jest w nas, a
więc i we wszystkim i nie może nic temu przeszkodzić. Tylko stan doskonałości może
to zrobić. On jest Bogiem, on jest w naszej najmniej używanej cząstce osobowości,
trzeba tam dojść – od razu wzrasta skuteczność. Ta nasza osobowość, czyli my sami,
jesteśmy dla siebie, przy działaniu na rzecz drugiego brata, ograniczeniom.
Modlitwa: „Oto jest słowo, oto jest Moc (czyli ODŚw), oto jest Siła Działania
(pojawia się Nicość, czyli obecność Boga)” - czyli w ODŚw jest Moc, bo w nim jest
ukryta, robi to co trzeba, co wyraziło Słowo. Innymi słowy siła Działania jest
doskonałością, jest jej cząstką (bez zadawania pytań, działać). To co przekazują na
temat Doskonałości, to tylko jest podpowiedź jak zacząć poszukiwanie w
nieposzukiwaniu Doskonałości. Doskonałość to cząstka Syna Bożego. (Rusinowice
29/30.09.2012)
Osobowość to My w Rdzeniu, rodzaj Światła złożony z niedoskonałości.
Samo działanie to jest zamanifestowanie się, przejawienie, to jest siła
działania na tym poziomie.
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Tam gdzie mamy skoncentrowaną Świadomość na stałe  tam jesteśmy.
Osoba „X” ma skoncentrowaną Świadomość:
- na poziomie fizycznym: 100%
- na poziomie energetycznym: 90 – 100%
- na poziomie duchowym: 10%
- poziom Boski: próba stania na granicy, nawet były wejścia, ale nie o
własnych siłach, a żeby tam się odnaleźć trzeba odkryć te stany (choć
stanami nie są), jednym z nich jest Doskonałość, ona
przepromieniowuje wszystkie inne pasma. Wielowątkowość nasza to
rozproszenie, musi być zebrana, lecz stan pozwala wszystkim
cząstkom istnieć, żadna nie jest odrzucona.
Doskonałość można odczuć tylko na poziomie Duchowym.
My staramy się odczuć doskonałość, żeby więcej uruchomić (Góra podpowiada, że
tak można). Pracować nad sobą, nie pozorować.
Wszystko na co nas naprowadzają ostatnio, to doświadczenie, czyli żeby
działać z tamtego poziomu w tym poziomie. Wszystko to co będziemy postrzegać w
Duchu Świętym – można to nazwać ruchem. Można to osiągnąć tylko akceptacją tego
co się dzieje, nie wymuszamy tego co ma się dziać. A to co się dzieje – mówimy o
sile działania – istnieje tylko w ODŚw, uruchamiamy wszystko z tamtego poziomu, z
poziomu Doskonałości Boskiej.
Nauczyć się ufać samemu sobie – cząstce własnej doskonałości, umownej
mocy, cząstce tego najwyższego, który w nas jest. przekazali nam wszystko jak wejść
w te stany, ale trzeba to było w sobie przerobić, albo je uruchomić i do tego nie
wracać, bo to działa w nas automatycznie, albo wypisać na kartce, w stany
modlitewne wejść i w sobie to zapisać (inaczej tego w sobie nie wywołamy).
Dla nas samo bycie „w porządku” jest obowiązkowe (w poprawności)
Mamy odczuć tylko ruch w statyczności, czyli obserwujemy tylko to co się
będzie dziać (np. zdrowienie nerki).
Jak nie ufasz własnej mocy, nie ma pełnego działania. Musimy tanio
uzdrawiać, po to przyszliśmy. Możemy zmieniać przeznaczenie (jak Góra pozwoli).
Pamiętać by ruch zapisać jako stała wartość. Jak ufamy Ojcu – to to co się
dzieje to już jest. jak czujemy, że działamy z poziomu Ojca, to nawet zwątpienie tego
nie zmieni (skutku).
Wszystkie informacje mają doprowadzić do tego, byśmy wreszcie odnaleźli się
jako tworzący nową rzeczywistość obywatel, Duch (a nie przeszkadzający i
niszczący). To dopiero jest początek nauki.
W drodze do stania się Boskim i Doskonałym nie ma półśrodków, tu nie ma
oszustwa (tego kocham, tego nie, a tego w połowie).
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Ludzie uciekają przed sprawdzeniem jakimi są, lepiej zbadać co jest
dziadowskie, żeby to zbudować, nie znaczy, że coś zmienimy od razu (ale wiem nad
czym pracować).
Swobodne tworzenie czegoś, to pozwolić na istnienie pewnych schematów z
tamtej strony i zestawiasz różne elementy, to się wszystko łączy. Uzdrawianie i
odnajdywanie się w tym, też jest takie, totalna kosmiczna twórczość,
wszystkomożliwość. A my zakładamy kryteria, ograniczenia. Mamy być wolnym
twórcą. To na co mamy sobie pozwolić to Wszystkomożliwość (nie kombinujmy)
dopuśćmy do tego, by wolnośc się w nas przejawiła.
Wszystko na co teraz będziemy patrzeć będzie trudne (wtedy zacznie do nas
przemawiać), rezonowanie bardzo rośnie, widzi się wszystko poprawnie. Wybaczenie
jest dla nas  abyśmy nie weszli w ograniczenia energetyczne, kochanie też po to,
żeby się w nienawiść nie bawić.
Najpełniejsze działanie jest wtedy, kiedy pozwalamy sobie na odczucie siebie
jako największej doskonałości, wtedy jesteśmy czystym kanałem dla tego co jest.
dopóki sięgamy po moc na zewnątrz to znaczy, że widzimy w sobie ograniczenia i
sprawiamy, że ta Moc nie całkiem przechodzi. Jak my się uznajemy za Boga dużego,
czy małego integrujemy się, do głowy nam nie przyjdzie, że możemy być
ograniczeniem dla tego kogoś.
Sprawdzić się:
- na ile % jestem gotowym wyrazić siebie w formie Boga.
Czyli musimy wiedzieć, że jesteśmy czystością, radością, szczęściem, wolnością dla
wszystkich, jesteśmy tym czego szukają i ponieważ budzimy się w swoich skrzydłach,
w swoim świetle, bośmy przed Braćmi do tego dopięli, dla nich, dla siebie, dla
wszystkości, to pozwalamy, by to co i tak jest Doskonałością jakoś w sobie ułożyć i
zadziałać najdoskonalej, nie działając – słowo, moc ma działać, po to została dana.
Moc jest w Duchu Świętym, a cząstki ciała, cząstki Duszy i Ducha należą do
Ducha Świętego, a my w tym obszarze tylko działamy.
Sprawdzić:
- poziom przejawienia się w Duchu Świętym – co jest dokładnie
poziomem, wartością procentową rezonowania.
W stosunku do dotychczasowego, uzdrawianie wzrosło o 70% (na poziomie
kalectwa). Niedługo – pokazali – będzie można programować miejsca, które będą
działały jak nasz dotyk.
Jest wiele wymiarów, wiele płaszczyzn, a na największym poziomie głębi, to
wszystko jest jednym.
Nas uczą wzrastać, by nie było ograniczeń (byśmy wiele mogli robić), Istota
Duchowa nie ma ograniczeń. Nasze słabości też są ograniczeniami.
Jezus przychodzi w kluczowych momentach i testuje.
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Ciało wyznacza jakieś przeznaczenie, nadało (się w sobie) jakiś kierunek,
jakieś działanie, objawienie się (we wszystkim jest cel, uczestniczenie).
Bycie prawdziwym człowiekiem już jest pomocą (dla innych), bycie tym, kim
się ma być jest pomocą i zaistnieją sytuacje w których to się będzie czynnościach
przejawiać (a tak wystarczy być sobą).
Jak nie umiemy myśleć o wszystkich, to działać na rzecz kogoś, czyli potem
wiemy, że Góra wie lepiej, działamy z korzyścią dla wszystkich, ale dokąd jest EGO,
tego nie potrafimy. Nie dokonywać wyborów, pożegnać się z tym co niepoprawne.
Ścieżki losu bada się ich: otwarcie, aktywność i ruch na ścieżkach losu.
Samo życie marzeniami ustawia je i wielowątkowość też (marzenia je
ustawiają)
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Bydgoszcz 14 października 2012
Każdy musi udowodnić Bogu, że potrafi być w życiu szczęśliwy,
odnaleziony, spełniony przy okazji wzrastając.
Ciało i Dusza i Duch nie są tymi elementami, które wracają do Boga.
Moc dba o to, żeby dziecku nic się nie stało, tak samo dba o to, by nie raniąc innych,
będąc w sztucznym świecie, to dziecko przeżywało to wszystko właściwie, by się
rozwijało, pojmowało w jedności z drugim człowiekiem i ze światem doskonaliło w
sobie to, co jest najcenniejsze, swoją Boską poprawność. To tyczy się Syna Bożego.
Energetycznie jesteśmy bryłą, która zawiera w sobie wszystkie zapisy, wszystkie
sceny, myśli, słowa, czyny, które powstały od dziecka. Jak przychodzi ktoś z tamtej
strony, od razu widzi z kim ma do czynienia. Wszystko co nas z kimkolwiek łączyło, z
czymkolwiek ciągle jest tu aktualne, tyle tylko, że to na co zwracamy uwagę to jakby
w nas ożywa, ale dla Sił Duchowych, które na nas patrzą z boku, żyje wszystko.
Dlatego dokonując poprawnych wyborów, my gromadzimy ładunek pozytywnych
rzeczy, jest więcej dobra niż zła i możemy wzrastać. Te nici czasami nazywane są
więzami, jeśli tyczą się bezpośrednio konkretnych osób, sytuacji, które tworzą osoby
albo miejsce, to są korzystne pasma, które z tym czymś na sztywno nas trzymają,
wtedy idzie wymiana energii. Węzły energetyczne to blokują.
„Zrywanie więzi….” Rusinowice 8-9 września 2012
Pasma Ojca ustawiają te elementy w nas, które niepoprawnie funkcjonują.
Modlitwa to aktywne wejście w tamtą stronę, otwarcie się w innych przestrzeniach.
„Jedność w dwoistości…” Rusinowice 29-30 września 2012
Góra tu mówi o niemożliwości i możliwości dokonywania wyborów. Zawsze istnieje
w człowieku dwoistość czyli dobro i zło, nie wiemy co wybrać. W dwoistości
wybieram tylko światło i to jest jedność, ale dwoistość musi istnieć. Ktoś, kto
doświadczył tylko cudu dobroci, uniesień, nie jest w stanie zająć się kimś, kto cierpi,
bo nie wie co to jest cierpienie, ból. Wszystkiego człowiek musi doświadczyć od
początku i dokonać wyboru, żeby tylko w jednym być. Taka osoba może rozumieć,
czyli połączyć pojmowanie z doświadczeniem, czyli jest w stanie rozumienia tego, co
się z kimś dzieje, wtedy może mu pomóc, ale dokonuję wyboru, jestem w jedności.
Natomiast, gdy jest całkowita dwoistość, to mówimy o człowieku, który walczy. Może
być więcej ciemności w tym kimś, ale to jest ciągle dwoistość.
„Miłosierdzie …” Rusinowice 29-30 września 2012
Muszę być poprawny energetycznie i duchowo, żeby się nie tracić i iść do góry, dzięki
temu mogę nadrabiać to co zepsułem. Nie uciekniemy od odpowiedzialności, istnieje
Boża sprawiedliwość.
„Wiedzącym zaś jest ten …” 29-30 września 2012 :
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My się uczymy dokonywania wyborów i po to musimy poznać całość
W tym dochodzeniu do siebie są dwie drogi Buddy i Jezusa. Jeśli ktoś zacznie te
drogi mylić, może utknąć. Droga Buddy to odniesienie do całości, która Go
cały czas wspiera, droga Jezusa to jest odkrycie już Boga w sobie. Dzięki
poznaniu ich włączycie do swojej pomocy odpowiednie Siły, Boga albo świat
duchowy, który Bóg prowadzi.
„Świat duchowy ma …” Gdynia 1 września 2012
Jezus bił ludzi w kościele: dziadów, oszustów, mógł sobie na to pozwolić, bo
On wiedział, że to była jedyna forma dotarcia do tych ludzi, a Budda już by tego nie
zrobił, uznałby to za niewłaściwe. To są różne postawy.
Walczymy o to, by posługiwać się jaźnią. Jak obudzi się jaźnią, pojawia się
jasnowiedzenie.
„Świadomość…” Rusinowice 8-9 września 2012
Skala: Siła projekcji, Katowice 7 października 2012
Skala: Rozpadu osobowości, zborności osobowości, Katowice 7.10.2012
Osobowość jest tym czym jesteśmy. W drugiej osobie nas interesuje jej
sposób reagowania, odnajdywania się w rzeczywistości i czy w tej rzeczywistości, jak
będzie gdziekolwiek (w lesie, w biurze) czy odniosę z tego korzyść, czy też nie. Na
skali zborności wystarczy sprawdzić tych, co mówią o Bogu, o rozwoju duchowym, co
mówią o czystości i o drugiej stronie.
Trzeba całego siebie przerabiać, doskonalić, żeby wyjść z Rzeczywistości
w PozaRzeczywistość i ujrzeć to z poziomu duchowego. To stan pełnej akceptacji.
Nasze imię ma dziwne zalety, na poziomie fizycznym widzimy człowieka, na
poziomie energetycznym chwycimy się wibracji (przy konsultacji przez telefon imię
jest kluczem otwierającym wejście energetyczne, jego wypowiedzenie ) na poziomie
ducha nie istnieje dźwięk, istnieje coś, co byśmy nazwali wibracją zaklętą w obrazie,
Duch to przede wszystkim obraz. To imię tam, to jest grafika, wielowymiarowa. Jest
jeszcze część naszego imienia ukryta w Bogu, z PozaRzeczywistości. Nasze imię dla
Boga znaczy wszystko. W PWW wypowiadając imię, widzę wszystkie możliwości,
wszystkie moce, rozwiązania, wszystkie drogi, którymi może to dziecko iść.
Z poziomu duchowego można wszystko zmienić, machnąć ręką i straci się
wszystkie czakramy i wszystkie kanały energetyczne, ale poprzez doskonałość od
razu jest to zastępowane inną formą. W Duchu, w Bogu jest cel, to, żeby ciało
duchowe w pełni się wyrażało w ciele energetycznym, a przez ciało energetyczne w
ciele fizycznym, po temu służą kanały.
Tylko w świetle są wszystkie wibracje czyli w jasności.
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Dopóki jest jakikolwiek kolor (w człowieku) nie ma doskonałości. Jezus
świecił i był Światłością, wszystkie wibracje miał zawarte w sobie.
Jak z poziomu ducha działam, to mogę ustawić cel.
Nie przywiązywać się do tego, co mówi się o stronie energetycznej,
przywiązywać się tylko do stanów, które naszą energetykę wyrażają, (stan kochania
już wszystko zmienia), stan nasz decyduje o nas. Kiedy się budzimy, energetyka nie
ma żadnego znaczenia.
Wzrasta skuteczność działań na ciało fizyczne.
Skale są po to, by uprawomocnić przez uwiarygodnienie (uwierzenie) wszystkich
zmian (czy jest poprawne to co się widzi, itd.).
W działaniu mówimy („odrodzenie całości”) i tam jest wszystko i ciało i
przestrzeń, działasz na całość, moc widzi, światło wie, ty nadajesz prawo do
działania.
Wspólnik, sprawy biznesowe, sprawdzamy jego :
- aktywna zaradność życiową
- wpływ na rzeczywistość
- dlaczego pada w mocy
- poprawność myślenia
- starcia z ludźmi (ma podpięcie pod człowieka od paru miesięcy)
- w domu forma nawiedzenia
- wibracja, harmonia między wspólnikami
Działanie na całość istoty (czyści węzły, kody karmiczne), odrodzenie całości, Jasna
Płaszczyzna itd.
Klątwa – program, który utrudnia pewne rzeczy (ile a egzystencję, ile % na
sprawy osobiste). Klątwy nie ściągnie się działaniem energetycznym, tylko
duchowym. Są też klątwy projekcyjne, nawet nałożone czasem na cały naród i tu
trzeba mieć moc, żeby te projektory ściągnąć, bo czasami są nie z tej Rzeczywistości.
Wahadełka wzmocnili o 20 % w stosunku do tego, co było. Doszły pasma na Ducha
Całości.
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Gdynia 20 października 2012 :
Jeśli Dusza się znieprawia, odcina się od Ducha, jest wypisywana z archiwum
zrodzenia. Wszystko to, co się dzieje w snach na poziomie astralnym jest prawdą o
nas samych. Koszmary to my i nasza niedoskonałość. Naszym obowiązkiem, by siebie
ratować jest wzrastanie.
„Zrywanie więzi …” Rusinowice 8-9 września 2012
„Każde długofalowe rozedrganie, jak każdy dłużej trwający eksport składników
energetycznych na zewnątrz, powoduje utratę części istoty ludzkiej co doprowadza
do stanu osłabienia energetycznego, szkodliwością porównywalnego z osłabieniem
i wycieńczeniem fizycznym (myśli są, przenosi je energia, jak dużo myślę, to słabnę,
każdą myślą tracimy część siebie, jak jemy energia dopływa). Człowiek w tym stanie
nie potrafi poprawnie odnajdywać się w przestrzeniach energetycznych jak i traci lub
osłabia utrzymywaną w polach sytuacyjnych swoją pozycję. Nigdy nie powinno
doprowadzać się do stanu, w którym składniki pól energetycznych wypromieniowują
w nadmiarze na zewnątrz osłabiając ciśnienie wewnątrz ciała energetycznego. Jest to
porównywalne z przebiciem gumowej piłki, która przez spadek ciśnienia powietrza
traci swoje pierwotne funkcje. Tak i wypromieniowujący siebie człowiek traci
wewnętrzną zborność wpływ na ciało egzystencjalne czyli przestrzenne. Zbyt
intensywne myślenie o rzeczach poza sobą, rozemocjonowanie i obsługa
energetyczna wielu obiektów, czyli analizowanie wielu spraw jednocześnie uszczupla
ciało energetyczne przez co moc energetyczna słabnie z powodu spadku ciśnienia
(nie można o zbyt wielu sprawach myśleć, moc jest od tego, by się łagodnie tym
zajęła - moc duchowa, ale, by jej to oddać, trzeba zapanować nad energiami tu).
Taką samą zgubną nieprawidłowością jest tworzenie schorzeń energetycznych
wewnątrz ciała energetycznego. Tu nie tylko negatywne podejście do własnej osoby
rozładowuje wewnętrzny akumulator, ale i pozwolenie na istnienie schorzeń
energetycznych, do których zaliczamy nie tylko rozwibrowujące lub zlepiające cząstki,
stany chorobowe fizycznych organów, ale i utrzymywane w sobie negatywne sceny
życiowych rozwiązań (jak akumulator padnie, autem nie pojedziesz), gdy do tego
obrazu dorzucimy jeszcze naturalne tło niskich wibracji, które przeszywa nas, z
każdym wrogim spojrzeniem, czy wypełnia z każdym łykiem nieprzepromieniowanej
wody, wtedy przyczyny naszego osłabienia, wycieńczenia czy zapaści stają się
jeszcze bardziej czytelne. Chcąc prawidłowo funkcjonować, człowiek powinien
utrzymywać w swoich powłokach, energetyczne ciśnienie o 20% wyższe ponad
ciśnienie zewnętrznych pól energetycznych, w przeciwnym razie ulega inwazji
obcych, nierzadko wrogich cząstek, które niczym wirus zarażają nas zwątpieniem,
niemocą, wycofaniem, a nawet rezygnacją uczestnictwa w grze w życie.
Przy spadku ciśnienia do 70% człowiek traci kontrolę nad życiem, przy 50%
nad sobą, a przy 30% rozpoczyna się jego upadek w całości wymiaru Duszy, której
stan udziela się również ciału fizycznemu - o ile było ono do tej pory zdrowe.
Pamiętajcie więc, by się energetycznie nie nadwyrężać, nie tracić cząstek
samego siebie przy nadmiernie intensywnym myśleniu i rozemocjonowaniu, by nie
tworzyć w sobie dołów energetycznych i schorzeń energetycznych oraz by nie
dopuszczać do sytuacji, w której energetyczny agresor przejmie, niczym fizyczna
zaraza, kontrolę nad częścią naszego ciała, bo gdy tak się stanie, gdy wykształcimy w
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sobie wadliwą, energetyczną konstrukcję, to już z przyzwyczajenia sami będziemy
sobie szkodzić, tak jak wykoślawiające stopy dziecko.
Sprawdźcie: - poziom poprawności energetycznej w sobie
- w tym wartość negatywnych przyzwyczajeń energetycznych,
a pojmiecie ile z tego sami możecie naprawić przez wykształcenie nowych nawyków,
gdzie umiejętność zwiększania ciśnienia technikami pomocniczymi, jak
przepromieniowywanie elementów wprowadzanych do ciała fizycznego i ustawianie
elementów ładujących ciało energetyczne, jak i odchylające negatywne pasma
(Dziupla, węzły itd. to piękne techniki pomocnicze). Ta sztuka winna być oczywista
jak spożywanie pokarmów (ciśnienie musi być 120 %, by totalnie nad wszystkim
panować). Przy odczycie należy przyjąć, że wartość ciśnienia wewnętrznego osiąga
120%. Dotyczy to wspólnego obszaru w podstawowym ciele energetycznym i
egzystencjalnym (ciało energetyczne to my, ale przestrzenne, gdzie mamy relacje z
innymi, to jest nasza całość, tylko w tych przestrzennych mówimy o tych polach,
które nas z kimś łączą, pozostałe to tylko ogólne tło). Tu zrezygnowanie z
podtrzymywania zbyt wielu ścieżek losu, zbyt wielu sytuacji czy obciążających
emocjonalnie znajomości potrafi natychmiast podnieść ciśnienie, znacznie zwiększyć
siłę przebicia poprawiając samopoczucie jak i pozwalając zapanować nad
schorzeniami ciała fizycznego. To zalecenie dotyczy w równym stopniu wydarzeń,
osób i przestrzeni obecnych jak i aktywnych przeszłości, bowiem o czym zawsze
przypominamy, ich czas energetyczny istnieje dotąd, dokąd zwracamy na nie uwagę.
Baczcie więc, by to co w sobie ożywiacie nie zabiło was wcześniej niż tego byście
sobie życzyli.”
Te wartości można sprawdzić sobie na skali, odnieść się do tego, a potem to
zmienić, ale do tego trzeba być mocnym. Dopóki nie zapanuje się nad energiami i nie
nauczy się nimi posługiwać, nie ma budzenia się duchowego, tu jest wszystko zwane
egzystencją. Wszystko co idzie, idzie od nas, z nas. Jak ludzie nie wiedzą o co chodzi
tworzą rytuały, żeby się wspomóc do ściągania info z góry, do przenoszenia dźwięku
– misy.
W jedności człowiek odrzucił wybory, ale dopiero jak je poznał. Nie można
odrzucić czegoś, czego nie znasz.
Tylko światło mówi o doskonałości człowieka (nie kolory), bo w nim jest
wszystko zawarte.
„Wielowątkowość to stan nasycenia Ducha doświadczeniem życia we
wszystkich jego formach za czasu istnienia w Oceanie Ducha Św. Nic, co jest do
przeżycia, nie może być ominięte. Duch Ludzki musi doświadczyć wszystkich
wariantów samego siebie w powiązaniu z całością. Wszystko, co go stanowi (co
stworzonym było) musi być rozwinięte tak w doświadczeniu wewnętrznym jak i w
doświadczeniu zewnętrznym, by określone stany fizyczne, energetyczne i duchowe
łączyły go z rożnymi cząstkami całości. W tym ujęciu, tak ciało dusza jak i duch
musza mieć pełne pojęcie o tym, czym jest świat materialny, energetyczny i duchowy
i jak się w im odnajdywać poprzez różne swoje powłoki. To samo dotyczy poznania
stanów wewnętrznych jak: złość, ból, kochanie, spokój, zadowolenie, odczucie siły
woli i potęgi kreacji tudzież blasku zrozumienia i mocy odpowiedzialności, które to
stany w pełnym doświadczeniu muszą być odczuwalne tak w grze wewnętrznych
ruchów, jak i w powiązaniu z wibracją świata zewnętrznego. Istota musi się nauczyć
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tworzyć siebie poprzez wykorzystanie wszystkich elementów z jakich została
stworzona jak i zdobyć umiejętność integrowania się za pomocą tych elementów i
przez nie wibracji z tak zwanym światem zewnętrznym. Oznacza to, że w istocie
ludzkiej zawarty jest martwy stan form (świat form, gdzie wszystko jest i trzeba się
zastanowić jak to ożywić, czyli człowiek – kukła  i gdzie go wpasować w świecie
form to jest, ale nie istnieje, dopiero Stwórcy nadają temu wartość istnienia, a w
naszej Istocie jest pamięć jednego, pamięć drugiego, ale to drugie to my
doświadczamy, a to pierwsze, czyli martwy stan musimy dopiero wydobyć) jak i żywe
istnienie wynikłe z wywoływania ruchu w formach. Dlatego Istota ludzka w swoim
rozwoju podejmuje wysiłek odnalezienia wszystkich swoich form jak i tworzonych
przez nie stanów wibracyjnych, którymi komunikuje się z wibracjami tworzonymi
przez formę przynależną innym Istotom, dotyka wibracji tych Istot, jak i ich pozornie
martwych cząstek zwanych formami przez co poznaje osobowość istoty
uruchamiającej za pomocą form określony wzór wibracji będący jej potencjałem
fizycznym, energetycznym i duchowym (czyli szukamy tego operatora, bo on
wykorzystuje wszystkie swoje cząstki czyli formy i wibracje przez nie tworzone, by
pokazać kim jest i ta osobowość się wyrzyna.
W ten sposób:
- poznaje się z kim i czym ma do czynienia i jakie rodzi to konsekwencje. - - doświadcza stojącej poza wibracjami i formami istoty, przy czym może lub
nie wchodzić z nią w wymianę wibracyjną lub sprząc się fizycznie,
energetycznie czy duchowo w celu pełniejszego poznania życia.
- uczy się dominować nad innymi formami i wibracjami, jak i poznaje ból
odrzucenia czy przechwycenia i wykorzystania przez innych wlanych wibracji
czy form,
- buduje Rzeczywistość tworząc nowe wartości dla podkreślenia swojego
duchowego – boskiego potencjału, czym daje świadectwo o zrozumieniu
swojej roli we wszechświecie w PTP i PWW. By być pełnią, by móc do końca
rozpostrzeć swe skrzydła wolności, bądź całkowicie je stracić, Istota ludzka
musi odkryć wszystkie swoje formy, jak i poznać wszystkie rodzaje
tworzonych przez nie wibracji i stanów, bądź je utracić na rzecz innych istot.
I tak na poziomie fizycznym ma obowiązek odkryć ciało fizyczne, zapoznać się z jego
zaletami i słabościami oraz nauczyć się je tak obsługiwać by jak najdłużej służyło
w poznawaniu życia na poziomie fizycznym. Tu, doświadcza różnorodności
pozostałych form cielesnych, ich odmienności i podobieństw, jak i współpracy z nimi
w doświadczaniu wolności bądź podporządkowania. Poznaje, czym jest dobro i zło,
właściwy i niewłaściwy wybór, za którym stoją ukryte w ciele fizycznym i ciałem
fizycznym się posługujące istoty. Od ich charakteru (czyli na poziomie fizycznym i
energetycznym Istota ma charakter, Duch ma osobowość) czyli energetycznej
indywidualności zależy jakie związki energetyczne będą łączyć owe Istoty tak na polu
emocji i myśli jak i przez wykorzystanie ciał w świecie materii. Gdy fizyczne powłoki
giną, szybko uwidacznia się energetyczny charakter Istoty zwanej Duszą, która jest
prawdziwym gospodarzem ciał, charakter niezależny od ciała fizycznego
i bynajmniej nie zmieniający się w chwili jego utraty. Nareszcie okazuje się, kto w
tym ciele tak naprawdę mieszkał i dlaczego w ten, a nie w inny sposób oddziaływał
na przestrzeń energetyczną i fizyczną.
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Po zniknięciu ciała fizycznego, energetyczny obraz ludzkiej Duszy jest w pełni
czytelny i każdy widzi z kim ma do czynienia, czego nie sposób było dostrzec
fizycznymi zmysłami. Tu niechęć do ludzi jest tak samo wyrażana jak liszaje na
skórze ciała fizycznego, a wrogość jak wykrzywione reumatyzmem stawy. Cała
prawda o Operatorze ciała uwidacznia się całkowicie i nic nie jest w stanie jest
zasłonić. Jednak to nie Dusza, a Duch jest najwyższa formą Istoty ludzkiej, która
doświadcza i stanów duchowych w Oceanie Ducha Świętego, ale Duch, Istota
niezniszczalna - gdy bierzemy pod uwagę znane i domniemane narzędzia zbrodni, a
zarazem Istota słaba w swej kreacji dopóki osobiście nie wypełni się całym zapisem
doświadczeń duszy na poziomie fizycznym i energetycznym. A gdy tak się stanie
nasiąka tymi doświadczeniami barwiąc nimi własne, duchowe stany. Gdy wypełni się
Duszą w 20 % zaczyna z wolna przejmować nad nią kontrolę i przez nią się wyrażać,
od tej pory zetknięcie się z Istotą na poziomie fizycznym oznacza, iż doświadczamy
gry w życie nie z Duszą, ale z Duchem, który jest zdecydowanie od niej mocniejszy, a
przy wartości powyżej 50 % tylko z nim ( jest już czystość, która się duchowo
wyraża, my to możemy sprawdzić – aktywność w trzonie duchowym powyżej 50 %
to już jest Istota Duchowa).
Ten sam układ zależności zachodzi między Duszą, a Ciałem, przy 10 %
wartości udziału Duszy w doświadczaniu życia, to nie jej cele są realizowane, ale cele
ciała i umysłu (zwierzę w ludzkiej skórze). Taki człowiek cały swój wysiłek kieruje na
przetrwanie i gromadzenie zapasów, na grabież i dominację. Obszar doskonalenia się
w ramach indywidualnych i społecznych wzorów (mówimy tu o pierwotnych
założeniach) obejmuje zakres do 70 %, kiedy już tutaj Dusza dominuje, a przy
przekroczeniu tej granicy Dusza zaczyna dominować nad potrzebami ciała
i takiego człowieka postrzega się jako uduchowionego, choć z prawdziwym Duchem
jego postawa może nie mieć nic wspólnego (my użyliśmy określenia – człowiek
duszebny, ale jak Dusza działa w wartości powyżej 70 %). To samo dotyczy wartości
boskich, wyrażania się w Idei, które są w Istocie Ludzkiej dominujące, widoczne
dopiero wtedy, gdy Duch budzi się na poziomie Duszy w 70 %. Oczywiście gra sił
dotyczy obu praw tak PTP jak i PWW.
Ponieważ ludzkość tematem Duszy i umysłu zajmowała się od zarania dziejów,
świat myśli i emocji, różnorodności charakterów, odmienności zachowań, został dość
dobrze poznany. Dlatego to, co na ten temat mówi wasza nauka jest na tyle
poprawne, że nie będziemy tego rozwijać. Przypomnimy tylko o pamiętaniu, ze świat
naturalnych potrzeb Duszy jest w tej chwili warunkowany wrogimi wibracjami, przez
co prawdziwy jej wizerunek został przysłonięty chorą, systemową strukturą, która nie
oddaje potęgi jej dziewiczego charakteru za to doskonale służy systemowi jako
narzędzie do łamania umysłu i zniewalania człowieka przez sprzeczne z jego nauką
potrzeby i programy. Gdyby te zbrodniczą formę kształtowania ludzkiego charakteru
wziąć pod uwagę, błędy nauki (psychologia, socjologia, psychiatria) nie byłyby takie
oczywiste i można byłoby wiele dobrego znaleźć dla ratowania zdrowia psychicznego.
Niestety jak do tej pory nauka dogmatycznie trwa przy swoich rozwiązaniach, co tak
systemowi i jego reprezentantom wciąż umożliwia utrzymywanie więziennego stanu
deprywacji. Niemniej, struktura jej psychoanalitycznych rozwiązań zda egzamin, gdy
weźmie ona pod uwagę udział energetycznego oprogramowania i siłę wpływu
ludzkich myśli i emocji na całość ludzkiej cywilizacji jak i pojedynczego człowieka
posiadającego znacznie pole energetyczne, z łatwością ulegające naciskom grup czy
mocniejszych jednostek.
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Duch ludzki kieruje się potrzebą doświadczania wolności i szczęścia w akcie
kreacji stwórczej i twórczej, co oznacza wprost, iż ma on naturę aktywnego artysty i
nie może spocząć, dopóki swego dzieła nie dokończy. Tworzy on nieskończone wzory
rzeczywistości, którymi przetyka to, co wcześniej utkali jego bracia. A ponieważ jak
każdy artysta, uczy się sztuki tworzenia od podstaw, trudno by było mu wpasować
się swoimi dziełami w dokonania zdolniejszych poprzedników, dlatego obszary
duchowe zostały podzielone na pasma zawierające płaszczyzny wewnętrzne w
zewnętrzu, przez to powstał aktywny, gigantyczny wernisaż, gdzie każdy ma
możliwość zapoznania się z dziełami innych oraz wykorzystania ich w swojej kreacji.
A im doskonalsze dzieło, im doskonalszy twórca, tym bliżej znajdują się oni
rozwartych kręgów zewnętrznych od wewnątrz, by po pełnym wyrażeniu się
twórczości w Idei, owo rozwarcie stało się najpierw zewnętrznym we wnętrzu, gdzie
wszystkość może się wpleść w dzieło artysty, a potem zewnętrznym - czyli wszystkim
zapisanym we wszystkości, przez co artysta staje się prawdziwym Stwórcą i buduje
własny świat zasad i idei wyrażonej w Bogu-Twórcy.
Pełna kreacja duchowa rozpoczyna się gdy człowiek zostaje w Duchu
obudzony w 100% (czyli zjednoczenie w trzonie duchowym w 100 % ). Odczuwa on
w sobie wtedy 10% udziału Idei i nie spocznie dopóki całym swoim trwaniem,
wszystkimi formami, wibracjami i stanami nie wyniesie swoją odpowiedzialnością,
wszystkiego co zna ku Bogu (ma biały głód walki i musi to zrobić gdy głodne dziecko
umiera). On wie, że nie opuści tej Rzeczywistości i nie stanie się Stwórcą dopóki
jakiejkolwiek jego cząstce będzie towarzyszyć wibracja pozbawiona Światła Bożego
czyli obecności Boskiej (nikt nie wyjdzie w PozaRzeczywistość, jak tam gdzie będzie,
będzie jedna ciemna cząstka, jak zniknie ostatnia cząstka ciemności, możemy stad
wyjść na stałe, wtedy wychodzi Bóg-Twórca, czyli aktywny Syn Boży w
PozaRzeczywistości, zdaje wtedy egzamin schodząc tu i tworząc nowe
Rzeczywistości). Pomny tego, wzmacnia się, zawijając powłoki Duszy
i własne ku źródłu i jednocześnie tworzy światy, w których wszystko co zna
doświadcza szczęścia i wolności, w poznaniu i tworzeniu. A gdy kiedyś stworzy
doskonały świat, gdy każda cząstka w nim zawarta będzie śnić Bogiem, wówczas sam
się z nim stanie, zyska prawo do utworzenia nowego, tego, czego jeszcze nie było.
By się tak kiedyś stało, Duch Ludzki musi pojąć, że stanie się Ideą, jest
jedynym poprawnym scenariuszem dla własnego wzrostu, a odczucie doskonałości
Syna Bożego, jedynym sposobem na poprawne uruchomienie kreacji, gdzie i Ład
Boży i Boża Sprawiedliwość dawno zostały zapomniane (po przezwyciężeniu rozterek
spoglądającego w PozaRzeczywistość artysty).
Pamiętajcie tylko, byście swobodą twórczą nie zakładali kajdan własnemu
dziecku - bohaterowi filmu o waszym własnym życiu, a bohaterem jest wszystko
czego dosięgnie twój wzrok i dotyk, co poruszy twoją myśl i emocje i co w końcu
przenikną twoje duchowe uniesienia. To, co stworzysz, stanie się twoim prawdziwym
zamkiem z piasku.
Nie można być martwym, nie można być reżyserem, gdy czegoś się nie
doświadczyło, bo wtedy silne pragnienie bycia aktorem, samo wepchnie cię na scenę
pozbawiając cię szansy na stworzenie dzieła, do czego zostałeś powołany (dopóki ci,
co w klasztorach siedzą, nie poznają miłości, nie są w stanie iść dalej. Dopóki coś nie
było doświadczone jest napięcie i jest potrzeba doświadczenia, oprócz doświadczenia
trzeba jeszcze wiedzieć co się robi, jak się już wszystkiego doświadczy, można zejść
ze sceny i zacząć kreować swój własny film )”.
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